
Met ruim twintig jaar ervaring zijn wij expert op het gebied van kunststof apparatenbouw, leidingsystemen, chemieop-

slag en -doseerinstallaties. Met onze inventieve engineers, goed uitgeruste productiewerkplaats en montage realiseren 

we zowel seriematige producten als totaaloplossingen. Altop Kunststoftechniek Is betrokken, acteert proactief en heeft 

een transparante en flexibele werkwijze, waarbij een korte doorlooptijd nagestreefd wordt. Wij zijn ISO9001, VCA**, 

BRL-K903 en BRL-K21009 gecertificeerd en werken volgens de DVS richtlijnen.

 Monteur Service & Onderhoud
Doel van je werk
De technische hoogstandjes die we maken, hebben zo nu en dan onderhoud nodig. Als monteur Service & Onderhoud 

zorg jij ervoor dat onze installaties in de best mogelijk staat blijven werken. Je voert inspecties en metingen uit en be-

spreekt de resultaten met de klant. Op basis daarvan worden aanpassingen gedaan of reparaties uitgevoerd. Na een tijdje 

ken je elke installatie als je broekzak en ben je de expert voor onze klanten.

Werkgebied
Je werkt vooral aan chemie-installaties in de industrie. We zijn bijvoorbeeld actief in de voedselindustrie en bij water-

schappen. Om die reden staat veilig werken bij ons hoog in het vaandel. Laat je hier echter niet door afschrikken; we 

hebben alles in huis om je op te leiden.

Wat ga je doen?
	 Verrichten van inspecties en onderhoud aan installaties

	 Klanten adviseren over aanpassingen aan/onderhoud van de installatie

	 Uitvoeren van (SAT) testen op locatie

	 Inbedrijfstellen en inregelen van installaties

	 (Her)keuren van producten en/of installatiedelen

Welke kennis en ervaring heb je nodig?
	 Minimaal mbo werk-/denkniveau

	 Relevante opleiding (mechatronica, elektrotechniek)

	 Kennis van elektrotechniek, meet- en regeltechniek

	 Kunnen lezen en begrijpen van technische tekeningen (ISO-tekeningen, P&ID)

Mooi meegenomen…
	 Kennis van BRL SIKB 7800

	 In het bezit van VCA-VOL

	 In het bezit van rijbewijs BE

Wil je solliciteren?
stuur dan je C.V. met motivatie naar: vacature@altop.nl

 


