
 

 

Monteur Luchttechniek  

 
Bedrijfsinformatie: 
Air In Motion is een familiebedrijf uit Ysselsteyn (Venray), specialist in luchttechniek en op zoek 
naar een collega voor zowel de montages, onderhoud als ook assemblage van onze eigen 
luchtdrogers. 
 
Ter uitbreiding van ons team zijn wij per direct op zoek naar een monteur die graag meer wil leren 
over luchttechniek. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het monteren van 
luchttechnische oplossingen op locatie bij klanten als ook het assembleren van ons eigen fabricaat 
luchtdrogers. Ook ondersteun je bij het inregelen en service verlenen aan onze oplossingen. 
Onze maatwerk oplossingen bestaan uit luchttechnische producten bij klanten in zowel binnen- als 
buitenland. 
 
Functie:     
Monteur Luchttechniek (40 uur per week). 
 
Werkomschrijving:  
Als monteur ben je in eerste instantie verantwoordelijk voor de montage van luchttechnische 
oplossingen. Daarnaast wordt het onderhoud aan de producten verricht bij vaste klanten en vinden 
er assemblagewerkzaamheden plaats in Ysselsteyn. 
Je bent het visitekaartje van Air In Motion bij de klant en als monteur geheel verantwoordelijk voor 
het tot stand komen van de eindoplossing. 
Het werkgebied is hoofdzakelijk binnen Nederland en startend op basis een contract voor bepaalde 
tijd. 
 
Jouw profiel: 

• Interesse in techniek 
• Bij voorkeur in het bezit zijn van rijbewijs B 
• In het bezit van eigen vervoer 
• Representatief voorkomen 
• Zelfstandig 
• Fulltime beschikbaar 
• Je bent flexibel qua reizen 
• Woonachtig in omgeving Venray 

 
Wij bieden jou: 

• Direct op contract zonder tussenkomst van een uitzendbureau 
• Een goede sfeer in een hecht team 
• Leuke personeelsuitjes 
• De kans om te leren en door te groeien 
• Een zeer zelfstandige functie waarbij er naar je geluisterd wordt 
• Zowel een binnendienst- als ook buitendienstfunctie 
• Marktconform salaris volgens CAO 
• Pensioenopbouw 

 
 
Sollicitatie procedure: 
Ben je enthousiast geworden door de veelzijdige functie als monteur bij ons familiebedrijf? 
Solliciteer dan direct door een mail met CV te sturen naar mkol@airinmotion.nl 
Mocht je graag meer informatie willen ontvangen, dan kun je contact opnemen met Mariëtte Kol 
0478 853 287   
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


