
   

 

Betoncentrale Twenthe BV 
 

 

    

 

Standplaats Hengelo OV, Overijssel 

Uren per week 40 uur 

Contract Vast contract 

Opleidingsniveau MBO metaal met ervaring 

 

 

Monteur Technische Dienst bij de Betoncentrale Twenthe  
 

De Technische Dienst draagt zorg voor de technische staat van het machinepark, betoncentrales 

en overslagkranen. De kerntaak van de Technische Dienst is het voorkomen en verhelpen van 

storingen. Preventief onderhoud, modificaties en nieuwbouw worden in eigen beheer uitgevoerd 

of, vanuit een coördinerende rol voorbereid, ingekocht, gecontroleerd en gedocumenteerd. 

 

Wegens het toenemen van de activiteiten en uitbreiding van het technische team zijn wij op zoek 

naar een mechanisch monteur / constructie bankwerker met als standplaats Hengelo (Ov). 

  

 

Werkzaamheden 

 Onderhoud aan de mechanische onderdelen van centrales en overslagkranen. 

 Zelfstandig technische storingen oplossen aan onze productiemiddelen. 

 Uitvoeren van groot onderhoud en aanpassingen. 

 Werkzaamheden in de werkplaats en op de productie locaties. 

 Voorraad beheer en werkvoorbereiding. 

 Werken met Onderhoud Management Software. 

 Verantwoordelijk voor orde en netheid in magazijn en werkplaats. 

 

 Wij vragen 

 Je hebt een basisopleiding Metaal (MBO) met ervaring. 

 Je hebt kennis van metaal bewerkingen zoals lassen, boren, snijden en slijpen. 

 Je kunt technische tekeningen lezen, beoordelen en uitvoeren. 

 Je weet hoe je veilig moet werken, je bent serieus en staat stevig in je schoenen. 

  



   

 

Betoncentrale Twenthe BV 
 

 

    

 

 Persoonskenmerken 

 Stressbestendig en het kunnen stellen van prioriteiten. 

 Eenvoudig en efficiënt kunnen denken en handelen. 

 Openheid in het delen van kennis en werkervaring met collega’s. 

 Flexibele instelling qua werktijden. 

 Bereidheid tot het volgen van functiegerichte cursussen. 

 Geen hoogtevrees. 

 

 

 Wij bieden 

 Zelfstandige functie in een hecht team. 

 Dynamische werkomgeving. 

 Uitdagende en leerzame werkomgeving. 

 Bij gebleken geschiktheid zicht op een vast dienstverband. 

 Een marktconform salaris. 

 Ingerichte bedrijfswagen. 

 Interne opleidingen worden aangeboden. 

 

  

Contactinformatie 

 

Meer informatie via Erik-Jan Vos, telefoon 06 237 562 30 of mail naar e.j.vos@betoncentrale.nl 

 

De AGAR Holding is een familie bedrijf waartoe de Betoncentrales Twenthe, Drenthe, Diamant, 

Nederrijn, Eemsmond, Betonpompenbedrijf Nijwa, Remix Droge Mortel, Zandmaatschappij 

Twenthe, Orion Beton, Diamant Beton en IHB Quarzwerke behoren. 

Samen leveren zij een compleet pakket producten en diensten op het vlak van betonmortel, 

metselmortel, betonwaren en zand/grind aan klanten door heel Nederland. Het hoofdkantoor van 

de groep is gevestigd in Hengelo (Ov). Binnen de AGAR-bedrijven wordt klant- en 

kwaliteitsgericht gewerkt. Dat gebeurt met toewijding, zorgvuldigheid, inzet en in een prettige 

sfeer. 

 

De bedrijfsfilm is te bekijken op www.agar.nl 
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