
Wij van A&A Motion and Control B.V. staan al meer dan 30 jaar bekend als specialist in aandrijf-, 
besturings- en lineair techniek. Naast onze activiteiten als voorraadhoudende handelsonderneming  
hebben wij ons ontwikkeld als een zeer betrouwbare partner voor turn-key co-engineering projecten en  
bouwen wij sub assemblies voor de meest uiteenlopende industrieën en toepassingen. Binnenkort  
verhuizen wij naar ons nieuwe pand in Steenbergen en zijn op zoek naar een collega:

Medewerker montage en logistiek (m/v) 
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35- 40 uur 

Wat ga je doen:  

Ben jij handig? En vind je het leuk bezig te zijn met monteren van aandrijvingen, bewerken van metaal en het hele 
logistieke proces? Ga dan aan de slag als medewerker montage en logistiek in ons bedrijf. 

Wij houden van een informele werksfeer en werken als 1 team. Je gaat je als medewerker montage en logistiek o.a. 
bezighouden met de volgende werkzaamheden: 

• Zelfstandig samenstellen van aandrijfsystemen, instellen en testen; 
• Geleidingssystemen op lengte maken en afmonteren; 
• Goederen aanname, kontrolleren en inboeken; 
• Orders verzamelen en verzendklaar maken; 
• Werkmaterialen beheren. 

Wat heb je nodig: 

In Steenbergen (NB) bouwen we momenteel ons nieuwe pand. Ben jij medio mei/juni beschikbaar en toe aan een 
nieuwe en leuke baan? Dan ben jij de collega die wij zoeken als jij jezelf herkent in de onderstaande functie eisen: 

• Affiniteit met techniek; 
• MBO-3 -techniek werk en denkniveau, verkregen door diploma of werkervaring; 
• Je bent in bezit van rijbewijs B en bij voorkeur in het bezit van eigen vervoer; 
• Een heftruck certificaat  of bereid deze te halen; 
• Niet bang om verantwoording te nemen. 

Wat bieden wij je: 

Als je bij ons komt werken als medewerker montage en logistiek bieden wij je: 

• Een salaris passend bij de functie en ervaring; 
• Bij goede prestaties de mogelijkheid voor een vast dienstverband; 
• Mogelijkheid voor verdere persoonlijke ontwikkeling; 
• Zelfstandig werken binnen een klein team. 

Hoe kan je solliciteren? 

Stuur je sollicitatiebrief met pasfoto en CV naar anton@aamotionandcontrol.nl   

Als je vragen hebt kan je bovenstaand e-mail adres ook gebruiken.  

Meer over ons bedrijf vind je op: www.aamotionandcontrol.nl 
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