
 

 

 

 

 

AHC Cawi heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een specialist en complete aanbieder op het gebied van stalinrichting 

voor de varkenshouderij in binnen- en buitenland. Met de enorm opgebouwde kennis, jarenlange ervaring en in eigen huis 

ontwikkelde producten en systemen staat AHC Cawi dan ook bekend als een gedegen aanbieder van stalinrichting. Naast 

stalinrichting produceert AHC Cawi ook kleine constructies en producten voor klanten op diverse niveaus. Op dit moment is er 

ruimte voor uitbreiding en daarom zijn we op zoek naar jou om ons team te versterken als: 

Monteur 

Functieomschrijving: 

Ben jij diegene die graag zijn technische talenten laat zien en van aanpakken weet? Bij AHC Cawi krijg je de ruimte om je hier 

in te ontwikkelen. In een klein en hecht team zorg je samen met je collega’s dat er nieuwe producten bij de klant worden 

geïnstalleerd en onderhouden.  

Als monteur installeer je zowel elektrotechnisch als mechanische producten en voer je onderhoud uit aan installaties bij de 

klant. Ook het oplossen van technische storingen komt dagelijks voor. Voor zowel de montage, onderhoudswerkzaamheden 

en de storingen ga je (zelfstandig of in teamverband) naar de klant om daar ter plekke de werkzaamheden uit te voeren. 

Concreet bestaan de werkzaamheden uit het volgende: 

• Het monteren van constructies en stalinrichting 

• Het aanleggen van elektronische installaties 

• Het installeren en toepassen van automatische voersystemen bij de klant 

• Het opsporen, analyseren en oplossen van technische storingen, zowel binnen elektrotechniek als mechanische 

technieken 

Wat wij zoeken: 
Wij zijn op zoek naar een medewerker die technisch, gedreven en zelfstandig is. Door een goede werkhouding weet jij 

kwalitatief goed werk af te leveren. Wij zoeken een kandidaat die: 

• Zelfstandig kan werken en communicatief vaardig is 

• Een flexibele werkinstelling heeft 

• Nauwkeurig kan werken 

• Klantgericht denkt 

• Geen problemen heeft met af en toe een storingsdienst draaien 

Ervaring met stalinrichting is een pré. 

Wat bieden wij jou? 
Bij ons ben je werkzaam in een ambitieuze en dynamische werkomgeving. Je werkt met een leuke enthousiaste groep 
collega’s en met diverse klanten over de hele wereld. 
 

• Een collegiale en afwisselende werkomgeving. 

• Zelfstandige functie. 

• Ruimte voor zelfontplooiing. 

• Een goed salaris. 

• Een functie binnen een informele werksfeer waarin je je snel thuis voelt. 
 
Solicitatieprocedure 
Als je contact wilt zoeken of meer wilt weten over de organisatie kun je contact opnemen met Ruben Berendsen.  
E-mail: info@ahccawi.nl / Tel: 06-23139285 

VACATURE 

MONTEUR 
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