
Carrière

‘Je carrière staat nooit 

helemaal vast’

In deze uitgave
‘Fit naar Werk’

‘Samen zorgen voor een aantrekkelijk werk- en leefklimaat’
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Zonder bouw geen vooruitgang!

Hoe staat het met jouw ambitie?
Bouwmensen Limburg houdt op vrijdag 20 november en zaterdag 21 november 

online Webinars, ontdek de wereld van de gebouwde omgeving.

Bouwmensen is het opleidingsbedrijf voor de bouw voor MBO niveau 2, 3 en 4. 

Dit wordt samen met onderwijspartner Gilde Opleidingen aangeboden aan de 

Bouwcampus in Horst. Praktijkgericht onderwijs, dat varieert van timmerman, 

metselaar tot uitvoerder, technisch tekenaar, BIM-modelleur en calculator. 

Student aan het woord

Guus, vierdejaars student middenkaderopleiding bouw werkt aan een 

nieuwbouwproject in Horst bij Janssen de Jong Bouw: De opleiding past bij mij door 

de verhouding tussen theorie op school en werken in de praktijk. Je wordt begeleid 

door ervaren leermeesters bij het leerbedrijf. Bij Bouwmensen word ik goed 

geholpen met de theorie en zijn er doorgroeimogelijkheden. Ik zou de opleiding aan 

iedereen aanraden.

Er liggen veel carrière kansen in de bouw, zegt Thijs Geenen van Bouwmensen 

Limburg. Het is een veerkrachtige sector die veel toekomstperspectief biedt. 

Er is werk in overvloed en met een vergrijzingsgolf voor de deur, durf ik wel te 

zeggen dat je baangarantie hebt als je voor een bouwtechnische opleiding kiest. 

Een goede keuze voor je toekomst dus.

Webinars

Wil jij een rol pakken bij het creëren van onze nieuwe leefomgeving en daar 

succesvol in zijn? Ben je een teamspeler, wil jij je passie volgen en je talenten 

ontdekken en ontwikkelen en geld verdienen tijdens je opleiding? Schrijf je gratis in.

Infoavonden

Iedere laatste dinsdag van de maand hebben wij een infoavond. Iedereen 

die kennis wil maken met de beleving van pure ambacht, gecombineerd met 

hedendaagse theorie is tussen 18.00 en 19:30 uur welkom aan de Gebroeders 

van Doornelaan 63 in Horst. Naast een kijkje in de theorielokalen en in de 

opleidingswerkplaats zijn er docenten en leerlingen die hun praktijkervaring delen. 

Reserveer snel je plek. www.bouwmensen.nl/limburg 

Vrijdag 20 november: 18.30 - 19.30 uur

Werken en leren in de
gebouwde omgeving, mbo 2/3

Zaterdag 21 november: 10.00 - 11.00 uur

Construct and design, mbo 4

www.voorlichtingsweek.nlCarrière04

Op zoek naar leuk werk?
Of je nu in de agro, food of industrie wilt werken, bij AB Werkt vind je tijdelijke én vaste banen! 

Dagelijks gaan duizenden mensen aan de slag. 

Zij gingen je voor: 

Meriam werkt al jaren als uitzendkracht tussen de gerbera’s: 

“Mijn werkgever regelt personeel via AB. Ik heb een goed en zakelijk contact en ben dik tevreden.” 

Daan: “Al meer dan tien jaar tevreden tussen de varkens. Dankzij mijn 

contactpersoon bij AB Werkt zit ik altijd weer op mijn plek.” 

Trudie: “Super mooi bedrijf, alles is naar wens en duidelijk. 

Je bent geen nummer en dat vind ik belangrijk.”

Spoorweg 6, 

5963 NJ Horst

ab-werkt.nl

Meriam werkt al jaren tussen de gerbera’s

Benieuwd wat wij voor jou kunnen doen? 
Contact Anouk via horst@ab-werkt.nl of 077 398 08 83

EMONTS
jobcoaching & personeelsadvies

06 511 70 323
info@emontsjobcoaching.nl
www.emontsjobcoaching.nl

Hay Emonts
Van Merwijckstraat 25
5961 SB Horst
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Maatschappelijk verbinden;
denk in mogelijkheden,

niet in beperkingen
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Binnen Fit naar Werk volgen mensen 
met een uitkering, onder leiding 
van een jobcoach van de gemeente, 
een trainer van Wittenhorst en 
een contactpersoon namens de 
Businessclub, een op maat gemaakt 
programma. De deelnemers krijgen 
gedurende enkele maanden training 
op communicatieve en sociale 
vaardigheden. Daarnaast vinden er 
tijdens het tweede gedeelte van die 
bijeenkomsten sportieve trainingen 
plaats. Deelnemers worden mentaal 
en fysiek sterker, vandaar de naam 
Fit naar Werk. 

Doel is dat elke deelnemer zich 
persoonlijk ontwikkelt. Dit resulteert 
uiteindelijk in of vrijwilligerswerk, 
een stage- of werkervaringsplaats of 
zelfs een betaalde baan. Ze krijgen 
meer zelfvertrouwen en durven 
meer voor zichzelf op te komen. 
Via het zakelijk netwerk van 
(de Businessclub) Wittenhorst worden 
er bedrijfsbezoeken georganiseerd in 
allerlei sectoren. Deelnemers kunnen 
zich zo goed oriënteren welke branche 
het beste bij hen past. “De bedrijven 
werken enthousiast mee”, zegt 

Hay Emonts, contactpersoon van 
Wittenhorst. “Zij vinden het belangrijk 
hun steentje bij te dragen om zo mensen 
een kans te geven. Tevens draagt dit bij 
aan hun maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. Gemiddeld nemen zo’n 
acht à negen mensen deel aan een 
project. Op dit moment zijn we met 
het vijfde project bezig. De vorige 
vier projecten waren erg succesvol.” 
Vandaar dat de vereniging Wittenhorst, 
de gemeente Horst aan de Maas en de 
Businessclub onlangs een convenant 
hebben afgesloten deze projecten nog 
minimaal vier jaar voort te zetten. 

Daarnaast begeleidt Emonts als 
jobcoach werkzoekenden, vaak 
Wajong-ers, in de trajecten Werkfit 
maken en Naar Werk. “Het mooie 
van die trajecten is dat je samen met 
de deelnemer op zoek gaat naar zijn 
of haar kwaliteiten. En daar zit voor 
mij de uitdaging. Ga op zoek naar de 
mogelijkheden voor die deelnemer en 
probeer hem of haar op een werkplek 
te krijgen waar hij of zij zich thuis 
voelt. De persoonlijke ontwikkeling 
staat centraal.” Emonts begeleidt 
ook de werkgevers. “De werkgever 

moet zich vooral richten op het op 
een juiste wijze begeleiden van de 
deelnemer op de werkvloer. Door mijn 
jarenlange ervaring met bedrijven in 
de regio kan ik gebruik maken van 
bedrijven waarvan ik weet dat ze op 
een zorgvuldige wijze omgaan met een 
deelnemer met een beperking. Ik zeg 
altijd: Er moet een ‘klik’ zijn tussen 
werkgever en werknemer. Is die klik 
er van één van beide kanten niet, dan 
kun je het traject beter stoppen en voor 
de deelnemer op zoek gaan naar een 

andere werkomgeving. Iedereen heeft 
talenten, het is de kunst die talenten 
goed te gebruiken.”

Fit naar Werk
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Vanuit de gedachte ‘de sportvereniging Wittenhorst is meer dan voetbal alleen’ is RKsv Wittenhorst uit Horst in 

2017 gestart met het project Fit naar Werk. De vereniging vervult ook een maatschappelijke rol. In samenwerking 

met de gemeente Horst aan de Maas en de Businessclub Wittenhorst is dit project een tastbaar bewijs van die 

maatschappelijke rol.

 Samen op 
zoek naar je 
kwaliteiten
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WERKEN
   BIJ DE
GEMEENTE
         LEUK! 

Michelle Kessels
Gezinscoach Jeugd (team Maas)

“Mijn achtergrond is de studie Maat-

schappelijk Werk richting jeugdzorg. 

In 2015, toen de uitvoering van 

WMO en Jeugdzorg deels bij de 

gemeente terecht kwam, was 

het voor mij een uitdaging om 

die twee werelden met elkaar 

te verbinden. Nu, vijf jaar later, 

daagt het werk nog steeds uit. Daar geniet ik van. Verbinden, dat 

is ook wat we in de gezinnen doen.

Ik voel me heel betrokken bij mensen. Ik merk dat dat past bij de 

gemeente Horst aan de Maas. Samen met het gezin en eventue-

le andere organisaties zorgen we voor goede zorg voor kinderen 

en jongeren. Ik ben veel bij de mensen thuis, overdag maar ook 

na kantooruren als dat nodig is. Dan bepreken we waar het gezin 

tegenaan loopt en wat mogelijke oplossingen zijn. Kortdurende 

hulpverlening is soms een optie. Maar het kan ook zijn dat een 

zorgorganisatie het gezin verder komt helpen. 

Wat ik belangrijk vind in mijn werk? Gelijkwaardigheid en sa-

men doen! Zaken open en direct bespreken, met cliënten maar 

ook met collega’s. En dat zit bij deze gemeente wel goed. Er 

zijn korte lijnen en er is respect voor elkaars expertise. Beleid 

en praktijk vullen elkaar aan en versterken elkaar. Zelfs de bur-

gemeester is al twee keer met me mee geweest op huisbezoek 

omdat hij betrokken is bij ons werk. Geweldig toch?”

Rik Miltenburg
Business Intelligence (BI)-specialist

“Er zat één dag tussen mijn afstuderen 

en mijn baan bij de gemeente Horst 

aan de Maas. Tijdens mijn vierjarige 

hbo-opleiding ICT in Eindhoven had ik 

er al een half jaar stage gelopen. Ik heb 

toen gezien dat werken bij de 

gemeente enorm veelzijdig is 

en heel veel uitdagingen biedt 

op mijn vakgebied.  ‘Big data’ kom je er namelijk overal tegen. 

Al die gegevens structureren, analyseren, combineren en daarna 

dynamisch visualiseren, daar gaat mijn hart sneller van kloppen. 

Elke dag weer. Door mijn werk kan ik collega’s helpen om sneller 

keuzes te maken, die beter onderbouwd zijn. 

Of het nu gaat over het aantal woningen, meldingen van in-

woners, declaratiegedrag van zorgaanbieders of cliëntverloop 

binnen de WMO, op ieder vakgebied worden gegevens bijgehou-

den. En bijna altijd gegevens die voortdurend veranderen. Als 

BI-specialist zorg ik ervoor dat collega’s altijd een actueel beeld 

hebben van de situatie. Realtime analyses bieden namelijk 

houvast en inzicht. Dat doe ik met 

tools waarbij 

collega’s vaak 

zélf aan de 

knoppen kunnen 

draaien. Zodat zij 

hun werk voor de 

inwoners van deze 

gemeente nog 

beter kunnen uit-

voeren. Daar doen 

we het tenslotte al-

lemaal voor! Ik doe 

dat nu al drie jaar en 

heb me nog geen dag 

verveeld!”verveeld!”

Onze vacatur
es plaatsen w

e 

op ons platfo
rm 

www.banenp
leinlimburg.nl. 

Daar vind je o
ok vacatures 

van 

andere overh
eden in de re

gio 

Noord- en Midden-Limburg.
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vertellen er i

ets over.

Trots op Horst aan d
e Maas! Dat is kenm

erkend voor onze m
edewerkers. 

Trots op onze actiev
e samenleving, op o

nze ondernemers en
 ook op onze 

gemeentelijke orga
nisatie. De gemeen

te biedt volop kanse
n om jezelf 

te ontwikkelen als p
rofessional. Hierond

er staan een aantal
 

mooie voorbeelden
. We denken in mog

elijkheden en we 

blijven leren. Daaro
m ben ik trots op m

ijn collega’s!
Els v.d. Molen-Zw

art

wnd. gemeentesec
retaris

Lonneke Peeters
Teamhoofd Bestuur 
& Organisatieondersteuning

“De taken van de gemeen-

te zijn enorm gevarieerd. 

Daarom werken hier 

mensen in allerlei vakge-

bieden en op alle niveaus. 

Van beleidsmedewerker 

Gezondheid tot adviseur 

Duurzaamheid. Van medewerker Buitendienst tot pro-

jectleider Bouwen en Wonen. Van senior adviseur Financi-

en tot medewerker ICT Helpdesk. Dat maakt het een veel-

zijdige en dynamische organisatie. En het biedt voordelen 

als interesses na verloop van tijd veranderen. Sommige collega’s 

stromen door naar een leidinggevende functie of een ander vak-

gebied. Zo houden we gemotiveerd personeel. 

Vanwege de coronapandemie werken we vooral vanuit huis. We 

verwachten dat we ook na deze periode vaker vanuit huis blijven 

werken. We ondersteunen dat met een goede thuiswerkplek. 

Bijna iedere medewerker heeft een mobiele telefoon en een 

laptop in bruikleen. Daarnaast zorgen we bijvoorbeeld voor een 

goede bureaustoel of een extra beeldscherm. En iedereen kan 

vanuit huis ‘privacyproof’ inloggen in onze digitale werkomge-

ving. Voor nieuwe medewerkers is het nu lastig om je collega’s 

en de organisatie te leren kennen. Gelukkig wordt het steeds 

normaler om elkaar digitaal te spreken én te zien. En voor nieu-

we collega’s hebben we sinds dit jaar een introductie-app. Daar-

in staat alles wat je als nieuwe medewerker wilt en moet weten 

over de organisatie.”
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O-twee, onderwijs en overheid

‘Samen zorgen voor een 

aantrekkelijk werk- en 

leefklimaat’

O-twee sloot in 2018 een convenant 
met onderwijsinstellingen scholengroep 
Dynamiek, Dendron College en 
Citaverde College. “Als O-twee willen 
we ervoor zorgen dat de arbeidsplaatsen 
die er in Horst 
aan de Maas zijn, 
op langere termijn 
ook ingevuld 
blijven”, licht 
Rob Geurts van 
de Commissie 
Onderwijs & 
Arbeidsmarkt toe. “We merkten dat 
het onderwijs en bedrijfsleven niet 
altijd goed op elkaar aansluiten. Het is 
belangrijk dat we kijken naar de 
veranderende samenleving. De jongere 

generatie stelt andere voorwaarden aan 
zijn werkgever. De medewerker van de 
toekomst wil misschien niet meer vijf 
dagen werken. Bedrijfsleven, overheid 
en onderwijs moeten samen optrekken 

om zo een prettige 
woon-, leef- en 
werkomgeving te 
creëren.”
 
Champions League

De Commissie 
Onderwijs & 

Arbeids markt heeft drie projecten in het 
leven geroepen: Beroep onder de loep, 
Ondernemendheid en het verzorgen 
van gastlessen en excursies. Geurts: 
“De jeugd van Horst aan de Maas fietst 

elke dag langs het industrieterrein, 
maar heeft geen idee wat er gebeurt er 
achter die gevels. We willen leerlingen 
én docenten kennis laten maken met 
de mooie bedrijven die er in Horst 
aan de Maas zijn. Want ook docenten 
weten niet altijd wat er is. We vinden 
het belangrijk dat zij en de jeugd weten 
wat er leeft op werkgebied hier in 
de regio. Doel is van elkaar te leren. 
We hebben hier bedrijven die in de 
Champions League presteren op gebied 
van ondernemendheid of kennis en 
innovatie. Elke dag kruisen op de A67 
files van werknemers uit Horst die 
in Eindhoven werken en mensen die 
vanuit Eindhoven hier komen werken. 
Maar in Horst aan de Maas zijn die 

carrièremogelijkheden ook te vinden.”
Met Beroep onder de loep bezoeken 
leerlingen op één dag twee of drie 
bedrijven. Ze leren dan meer over de 
beroepen die in deze bedrijven te vinden 
zijn. Daarnaast coachen ondernemers 
leerlingen bij het opzetten van een 
minionderneming als onderdeel van de 
lesstof en verzorgen zij gastlessen op de 
scholen. “Ook stimuleren we docenten 
om door middel van een docentenstage 
bedrijven te bezoeken en zo contacten te 
leggen.” 

Het nieuwste project van O-twee 
is de digitale Onderwegwijzer. 
“Vergelijk dit met een soort Markt-
plaats”, zegt Geurts. “In één opslag kun 
je zien welke bedrijven er zijn en wat zij 
te bieden hebben. Stel je bent op zoek 
naar een stageplek of je hebt hulp nodig 
voor je profielwerkstuk, dan kun je ook 
daarvoor terecht op de Onderwegwijzer. 
De website kan zo de verbinding tussen 
de partijen vereenvoudigen.” 

Jongeren die gaan studeren in steden als Utrecht of Nijmegen en vervolgens daar 

een carrière gaan opbouwen, terwijl in Horst aan de Maas ook veel kansen zijn op het 

gebied van werkgelegenheid. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze jongeren in de 

regio blijven? Ondernemersorganisatie O-twee Horst aan de Maas besloot de handen 

ineen te slaan met het onderwijs en de overheid om zo samen een aantrekkelijk werk-, 

woon- en leefklimaat te creëren. 

 Kennismaken 
met mooie 
bedrijven

Colofon
H-magazine verschijnt enkele malen per jaar in de 
gemeente Horst aan de Maas. 

Oplage /// 19.400 exemplaren
Redactie /// 077 208 32 01 / redactie@hallohorstaandemaas.nl 
Fotografie /// Kempen Media

Advertentieverkoop /// 077 208 32 05 
adverteren@kempencreeert.nl / Marianne Pirlo 
Bezoek- en correspondentieadres ///  

Kempen Media / Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.
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Momenteel zit Teun in het zesde jaar van het 
gymnasium op het Dendron College in Horst. 
“Ik heb een over wegend technisch profiel”, vertelt 
Teun. “Lang heb ik getwijfeld over wat ik zou gaan 
studeren omdat ik heel veel dingen erg interessant 
vind. Gelukkig denk ik dat ik nu wel een goed 
idee heb over wat ik wil. Op het moment weet ik 
vrijwel zeker dat ik taalwetenschap als bachelor 
wil gaan volgen. Ik ben al erg blij dat ik eindelijk 
de knoop heb doorgehakt wat betreft de studie. 
Daarna zou ik ook graag promotie behalen. 
Tegelijkertijd besef ik ook goed dat alles anders kan 
lopen en ik een heel ander pad kan kiezen dan het 
pad dat ik nu voor me zie.”

Als ultieme droom doceert Teun van Zon (17) uit Horst 

later voor een klas op een universiteit. Hij heeft nog 

een lange weg te gaan. Eerst slagen op de middelbare 

school, dan studeren en daarna kijkt hij wel verder. 

Eén ding voor hem is duidelijk: “Je toekomstige 

loopbaan staat niet vast.”

‘Je carrière staat nooit helemaal vast’

Dinnissen Process Technology is wereldwijd 
toonaangevend bij de ontwikkeling van innovatieve 
oplossingen voor bedrijven in de food, dairy, petfood, feed 
en chemie. De kans dat je vandaag iets hebt gebruikt dat 
door een Dinnissen machine is verwerkt is groot.  
 
Momenteel werken er ruim 200 specialisten in een 
motiverende en inspirerende werkomgeving, waarbij alle 
machines en complete processen volledig in eigen huis 
worden ontwikkeld en geproduceerd. Dinnissen is altijd 
op zoek naar gemotiveerde vakmensen, die willen werken 
binnen een financieel gezond bedrijf met veel ruimte 
voor persoonlijke ontwikkeling. Een bedrijf waar eigen 
initiatieven op gepaste wijze worden beloond en waar je 
de ruimte krijgt om technische richtingen te kiezen die bij 
jouw persoonlijke voorkeur passen. 

Kijk op www.dinnissen.com voor meer informatie over de 
slimme manier van werken bij Dinnissen.

WERKEN BIJ 
DINNISSEN
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‘Je carrière staat nooit helemaal vast’

05Carrière

Een duurzame toekomst bij Verstappen
Verstappen advanced packaging is een toonaangevende producent van gerecyclede verpakkingen. Het volledige proces om tot duurzame 

verpakkingen te komen, zoals productontwikkeling, folieproductie en recycling, verzorgt Verstappen in eigen beheer. “We werken intensief 

samen met iedereen in het bedrijf. Successen vieren we samen en bij fouten zoeken we ook samen naar een oplossing. Dat is teamwork waar 

wij naar streven!” aldus Paul Verstappen.

Familiebedrijf

Verstappen is een familiebedrijf 

opgericht in 1979. Het familiegevoel 

is terug te zien in de cultuur van de 

organisatie. Een  cultuur die bestaat uit 

passie en loyaliteit. Mieke Verstappen: 

“De deuren staan bij iedereen open en 

er heerst een informele sfeer. Dat werkt 

prettig!“ De werknemers van Verstappen 

steken graag de handen uit de mouwen. 

Ondanks de omvang heeft het bedrijf 

een platte organisatie en een directie die 

betrokken is op de werkvloer. 

Empowering a wasteless world

Duurzaamheid is voor Verstappen een 

vanzelfsprekendheid. Snel na de oprichting 

is het bedrijf bijvoorbeeld gestart met 

het intern recyclen van restproducten. 

Daarnaast worden er sinds 10 jaar 

verpakkingen geproduceerd uit oude 

frisdrankflessen. Vanaf dit jaar produceert 

Verstappen zelfs verpakkingen van 100% 

gerecycled materiaal. Niet alleen in het 

productieproces, maar door het hele 

bedrijf zijn de praktische kenmerken 

van duurzaamheid zichtbaar.

Word jij onze 
nieuwe collega?
Ben je leergierig, ambitieus en  

zelf standig? Dan ben jij misschien 

wel onze nieuwe collega! Wij zijn 

op zoek naar:

OPERATOR FOLIEPRODUCTIE
Lopen de processen door jou op rolletjes? 

In deze functie zorg je ervoor dat de 

folieproductie continu door blijft 

lopen en dat de kwaliteit van de folie 

gecontroleerd wordt.

RECYCLING OPERATOR
Staat hergebruik bij jou ook voorop? 

In deze functie zorg je ervoor dat 

restmaterialen van het productieproces 

opnieuw gebruikt worden.

Wil je ook bij Verstappen werken?
Kijk dan voor meer informatie 

en om te solliciteren op 

WWW.VERSTAPPENPACKAGING.COM 

Professor 
Voor Teun is het maar de vraag of hij 
bij deze studie blijft, alles kan anders 
verlopen. “Je toekomstige loopbaan 
staat niet vast”, zegt hij. “Het lijkt 
me erg leuk om na mijn studie bij 
de universiteit te gaan werken, een 
doctoraat te halen en les te geven op 
universiteiten. Ik zou het doceren 
later misschien wel opzij willen zetten 
en het bedrijfsleven in willen gaan.” 
Als kind wilde Teun een tijdje kok 
worden. “Maar ook dat veranderde. 
Die fase duurde niet lang. Wat ik me 
ook nog kan herinneren is dat ik op 
jonge leeftijd al wist dat wat ik ook 
ging doen, ik eigen baas wilde zijn. 
De vrijheid om een eigen bedrijf te 
hebben en runnen leek me geweldig. 
Inmiddels weet ik dat er niet alleen 
maar voordelen aan zitten, maar ook 
enorm veel onzekerheden.”

Coronacrisis

Als Teun aan carrière maken denkt, 
ziet hij het onderwerp heel divers. 
“Carrières zijn tegenwoordig erg 
fluïde. Waar mensen veertig jaar 
geleden veelal een beroep of opleiding 
kozen en daarbij bleven, denk ik dat 
mijn generatie, en zelfs één generatie 
voor mij, in een wereld terecht komt 
waar het lastig is om tot je pensioen 

bij één werkgever te blijven. Dit is niet 
iets slecht. Het is goed dat steeds meer 
mensen inzien dat er heel veel mogelijk 
is op de arbeidsmarkt wanneer je je 
breed oriënteert.”

Het is nog onduidelijk wat de corona-
crisis doet met carrièremogelijkheden, 
maar dat het invloed gaat hebben is 
zeker. “Volgens mij zal corona ons 
niet volledig verlaten. Daarom wordt 
studeren erg ongewoon en niet 
ideaal, maar nog steeds mogelijk. 
Afhankelijk van hoe het precies loopt 
wordt het in de toekomst lastiger om 
bijvoorbeeld een deel van mijn studie 
in het buitenland te doen. Dan wordt 
het virus wel hopelijk onder controle 
gehouden.” De tijd zal het leren. 
Voor nu heeft Teun nog jaren om zijn 
toekomst te bepalen, en daarna staat 
deze wellicht nog niet vast. 

 Carrières zijn 
tegenwoordig 
fluïde
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ACB 
Transportbanden 
& Onderdelen

Vacature

Monteur Transportbanden 
Zelfstandig transportbanden confectioneren, monteren en repareren, samen met 

je vakkundige collega’s de weg op én een glimlach toveren op het gezicht van onze 

klanten. Zo ziet je baan als Monteur Transportbanden bij ons eruit.’  Voor meer 

informatie, bekijk onze website.

Wat hebben wij te bieden?
Transportbanden en systemen dienen goed geproduceerd en gemonteerd te zijn. 

Jouw kennis, kracht en flexibiliteit worden beloond met:

• Een uitdagende functie met veel afwisseling en vrijheid

• Een goede balans tussen werk en privé met 38 vrije dagen, gebaseerd op een 

40-urige werkweek. Overwerken is ook mogelijk.

• Genoeg mogelijkheden tot scholing en cursussen waarmee jij jezelf optimaal 

kunt ontwikkelen

• Een gezellig, gedreven en vakkundig team om je heen

Heb jij het in je? 
Heb jij het in je om Monteur Transportbanden te worden? En wil jij je aansluiten bij 

ACB? Solliciteer! Dit kan via het formulier op onze website of bel 077-398 44 16. 

Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met onze HR afdeling 

via hrm@acb-transportbanden.nl of via telefoonnummer 077-398 44 16.

www.acb-transportbanden.nl 

ACB Transportbanden & Onderdelen is gevestigd in Horst en 

levert, monteert en onderhoudt transportbanden, rollenbanen en 

transportsystemen door heel Nederland. Daarnaast biedt ACB 24/7 

service op alle transportbandinstallaties. Dit doen we vanaf drie 

locaties, namelijk; Horst, ‘s-Heerenberg en Loenhout (België).

Voor welke branches kan ACB een uitkomst zijn?

• Agro & Food

• Recycling & Bulk

• Transport & Logistiek

Dit leer je niet op school!
Het maken, monteren en repareren van transportbanden leer je niet op 

school. Dit leer je in de praktijk! Geen ervaring? Geen probleem! Met ons 

intern opleidingsprogramma groei je binnen enkele maanden door tot een 

zelfstandig Monteur Transportbanden. Je start direct in de praktijk.


