
 
 
 
Henkelman B.V. is een toonaangevende, internationale speler op het gebied van de ontwikkeling, 
productie en distributie van professionele vacuümmachines. Via een netwerk van 450 
gekwalificeerde en exclusieve distributeurs in meer dan 90 landen vinden ruim 16.000 machines 
jaarlijks hun weg naar eindgebruikers in food en non-food industrieën over de hele wereld. Onze 
gespecialiseerde know-how, snelle service, kwaliteit en een flexibele organisatie vormen daarbij de 
basis van de huidige groei. Om dit succes verder uit te bouwen, zoeken wij ter versterking en 
aanvulling van ons huidige team van 70 medewerkers, invulling voor de volgende functie: 
 

(Full Time) Assemblage monteur 
 
Na een gedegen inwerkperiode ga je aan de slag als allround assemblagemonteur. In deze functie 
assembleer je aan de hand van tekeningen en instructies complete machines. Om deze goed te 
kunnen assembleren ben je in ieder geval bekend met elektrotechniek. Als je ook mechanisch en/of 
pneumatisch onderlegd bent is dat een pré.  
Door jouw technische kennis en gestructureerde werkwijze ben jij in staat om machines met allerlei 
klant specifieke aanpassingen zeer nauwkeurig te bouwen of aan te passen. Verder controleer je of 
de machines voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Je legt verantwoording af aan de 
productieleider.  
 
Wij vragen:  

• Een aantal jaren ervaring in een soortgelijke functie, bij voorkeur in de machinebouw 

• Persoonskenmerken: verantwoordelijkheidsgevoel, communicatief vaardig, 
oplossingsgericht, proactief, praktisch ingesteld, flexibel, zelfstandig en collegiaal.  

 
Henkelman biedt je de kans om bij te dragen aan de uitstraling en commerciële groei van een 
wereldwijde marktleider op het gebied van de productie en distributie van vacuümmachines.  
 
- Je bent onderdeel van een internationaal groeibedrijf en zet een A-merk in de markt.  
- Een bedrijf met openheid voor jouw suggesties en ideeën, wachtend op jouw expertise.  
- Goede arbeidsvoorwaarden en salaris  
- Een informele cultuur met betrokken en enthousiaste collega’s die hart hebben voor de zaak.  
- Feestelijke bedrijfsactiviteiten  
 
Kandidaten die geïnteresseerd zijn verzoeken wij om een reactie te sturen naar:  
Henkelman BV, t.a.v. Dhr. Joey Heuverling, Titaniumlaan 10, 5221 CK ’s-Hertogenbosch.  
E-mail: Joey.Heuverling@henkelman.com   
Zie ook www.henkelman.com   
 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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