
 

 

 

Even voorstellen… 
 

Bij Abresch Constructie- & Machinebouw wordt al 
meer dan 30 jaar een grote diversiteit aan hoog-
waardige machines ontwikkeld en gebouwd. De 
bij ons gefabriceerde machines worden ingezet in 
veeleisende omstandigheden bij bijvoorbeeld een 
voedingsmiddelen fabriek of ze maken deel uit 
van een  24/7 productielijn. Je kunt onze machi-
nes ook terugvinden op luchthavens waar ze 
zorgen voor de bagage  afhandeling. Op onze af-
deling Engineering worden deze machines ont-
worpen en geheel uitgetekend, waarna ze door 
onze medewerkers worden gefabriceerd. Na 
fabricage installeren en onderhouden onze eigen 
servicemede-werkers de machines bij de klant. 
Maatwerk is onze specialiteit, dus seriematig werk 
komt zelden voor. Wij bieden onze medewerkers 
een leuke, dynamische baan in een enthousiaste 
en collegiale werkomgeving, prima arbeidsvoor-
waarden zoals een 4 daagse werkweek (38 uur 
per week) en een eindejaars uitkering. De moge-
lijkheid om een opleiding te volgen is aanwezig. 
 

 

Engineer wtb 
Als engineer werktuigbouwkunde 
bestaat je werk uit het ontwerpen, 
opstellen van specificaties en uit-
tekenen van machines. Daarnaast 
voer je berekeningen uit en zorg je 
dat alles netjes gedocumenteerd 
wordt. Je bent verantwoordelijk 
voor de projecten die je in behande-
ling hebt. Je onderhoud zelfstandig 
contacten met klanten en leveran-
ciers.  
 
Functie-eisen: 
 
• Beheersing Nederlandse taal 
• Afgeronde opleiding werktuig-
 bouwkunde MBO of HBO 
• Je bent accuraat, creatief en kan  
 goed zelfstandig werken 
• Kunnen werken met systemen 
 zoals AutoCAD en Inventor 3D 
• Collegiaal en een flexibele 
 instelling 
 
Pré: 
• Relevante werkervaring in de  
 machinebouw 
• Rijbewijs  B 

Solliciteren ? 
 

Stuur dan jouw sollicitatie en cv naar: 
Constructie- en Machinebouw Abresch BV 
Postbus 37 
3255 ZG Oude Tonge 
T.a.v. Mw. R. vonk 
Of per mail naar info@abresch.nl 

www.abresch.nl 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld 

Service monteur 

Als servicemonteur word je hoofd-
zakelijk ingezet op locatie bij klanten. 
Je kan bijv. bezig zijn om nieuwe 
machines te installeren, aanpas-
singen uit te voeren aan installaties 
van klanten of storingen oplossen. Je 
functie vraagt veel zelfstandigheid en 
je moet oplossingsgericht kunnen 
denken. Veilig en netjes werken is 
belangrijk en je moet een goed con-
tact met de klant kunnen onder-
houden. Als servicemonteur heb je bij 
Abresch geen storingsdiensten en 
weekend werk komt af en toe voor. 
 
Functie-eisen: 

• Minimaal 3 jaar relevante 
werkervaring in de buitendienst 

• MBO werktuigbouwkunde 
• MIG/MAG en TIG lassen 

beheersen 
• Beheersing Nederlandse taal 
• Geen 9 tot 5 mentaliteit 
• Rijbewijs B 

 
Pré: 
• Opleiding en/of ervaring op het 

gebied van elektrotechniek 
• Rijbewijs B + E 
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