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FUNCTIEOMSCHRIJVING ALGEMEEN MECHANISCH MONTEUR 
 
Bedrijfsprofiel  
VAPO is als ISO-gecertificeerde KMO een leverancier voor diverse industriële sectoren, waarbij onze belangrijkste 
afzetmarkten vooral Oil & Gas en de Offshore-industrie zijn. VAPO richt zich op het ontwerpen en produceren 
van hydraulische cilinders, hydraulische groepen, manifolds en de daarbij horende dienst na verkoop. Een zeer 
vlakke organisatiestructuur, een goede onderlinge communicatie, een modern machinepark en een hecht team 
zorgen voor een vlotte en correcte afhandeling van onze projecten.   
 
Functies van een monteur 
Na een grondige inwerkperiode op de werkvloer staat u in voor de montage van hydraulische cilinders, groepen, 
manifolds en de montage van leidingwerk.  Alle werken dienen op een kwalitatieve en veilige manier uitgevoerd 
te worden.  De vooropgestelde veiligheidsmaatregelen dienen in acht genomen te worden alsook de voorziene 
arbeidstijden.   
 
Nieuwbouw van cilinders, groepen of manifolds: 
Alvorens het werk te starten, controleert u alle onderdelen in functie van het plan en de stukkenlijst die u bij de 
onderdelen krijgt.  U krijgt de onderdelen aangeleverd rechtstreeks uit de productiehal ofwel uit het magazijn.  
Daarna worden alle onderdelen van de cilinder of groep klaargezet om deze te kunnen monteren.  Na het 
monteren moeten de cilinders en groepen getest worden.  Op het einde maakt u de eindcontrole: alle 
testrapporten en controlebladen moeten hierbij ingevuld worden.   
 
Herstelling van cilinders, groepen of manifolds  
Het kan ook dat u de revisie of herstelling doet van een cilinder, groep of een ander hydraulisch component.  Ook 
hier wordt een eindcontrole rapport opgemaakt.   
 
Competenties van een monteur 

- U kan zowel zelfstandig als in teamverband werken 
- U bent een gemotiveerde en gedreven werker 
- U streeft naar perfectie 
- U bent technisch ingesteld en kan plan/schema lezen 
- U houdt van variatie en uitdaging 

 
Profiel van een monteur 
U hebt een diploma secundair onderwijs in een technische studierichting.  U bent een gemotiveerd en 
enthousiast persoon, u kan heel nauwkeurig en precies werken.  U bent een harde werker en een doorzetter. 
 
Aanbod 
Wij bieden u een voltijds contract aan van onbepaalde duur met proefperiode.  Wij voorzien een verloning op 
niveau aangevuld met extralegale voordelen.  U krijgt opleiding en begeleiding in de onderneming.  U komt 
terecht in een boeiende en afwisselende omgeving met toffe en jonge collega’s. Wij bieden u de kans om ten 
gepaste tijde door te groeien binnen het bedrijf.   
 
Solliciteren 
met gedetailleerd C.V. + motivatiebrief t.a.v. Stefanie Schacht of mail: stefanie.schacht@vapo.be. Uw 
kandidatuur wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld. 
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