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Allround Leerling (BBL, lassen en plaatwerk)

Via een BBL-opleiding (4 dagen werken, 1 dag school) word je opgeleid tot een volwaardig 

lasser en/of plaatwerker. Het traject duurt 2 tot 3 jaar, waarbij je kan rekenen op ondersteuning 

en begeleiding van ACB in zowel studie als werk. Ons doel is om een langdurig dienstverband 

met je aan te gaan. Een studieovereenkomst maakt daarom deel uit van je arbeidscontract.  

(Leerling) Spuiter 

ACB beschikt over een eigen spuitcabine (nat-lak) zodat producten klantspecifiek gespoten 

kunnen worden. Naast het spuiten zorgen taken als afkitten, gronden, aflakken en de gespoten 

producten gereedmaken voor transport voor afwisseling in jouw dagelijkse routine. Een 

vooropleiding tot spuiter is een pré maar niet noodzakelijk; we kunnen je ook ‘on-the-job’ 

opleiden en desgewenst kun je een opleiding tot spuiter gaan volgen.

Productiemedewerker 

Echt een baan voor iemand die ‘de hele tijd lekker bezig wil zijn’. Boren, tappen, zagen, 

afmontage (binnen) en werkzaamheden zoals assisteren bij de lasermachines behoren tot jouw 

takenpakket. Een afwisselende job die nooit verveeld. Opgeruimd werken is één van je goede 

karaktertrekken!

Draaier/Freezer 

Naast onze vertrouwde CNC Freesmachine, beschikt ACB sinds begin dit jaar over een nieuwe 

CNC draaimachine. Jouw werkzaamheden bestaan voornamelijk uit conventioneel/CNC draai- 

en freeswerk. Lijkt het jou een gave uitdaging om te werken aan enkelstuks of kleine series, 

waarbij je óf vanaf tekening, óf vanuit eigen inzicht de werkzaamheden verricht? Dan willen wij 

je graag ontmoeten!      

Monteur

Geniet jij ervan om op locatie te werken? Dan is dit jouw functie. Door de toenemende 

complexiteit in de Machinebouw, doen we een beroep op jouw improvisatievermogen. 

Houd er rekening mee dat je 15 tot 20 nachten per jaar niet thuis zal zijn en soms ook in het 

weekend op locatie zal werken. 

Engineer met projectleidersambitie (2e of 3e stap in jouw carrière)  

Als engineer ben je samen met je collega engineers verantwoordelijk voor het vertalen van 

ontwerpen naar technische tekeningen, het doorvoeren van verbeteringen en het maken van 

revisies op bestaande tekeningen. Je begeleidt projecten van A tot Z, waarbij je zowel contact 

hebt met de werkplaats als met de klant. Je bent bekend met systemen als SolidWorks, 

PDM en ERP en je hebt de ambitie om door te groeien in je vak.

Lassers TIG/MIG

De lasser stelt, in enkelstuks of kleine series, producten samen voor zowel de Machinebouw, 

Agri als de Toelevering. Neem een kijkje op de website www.acb-aalten.nl voor de diversiteit 

aan producten die we maken. Je voert je werk zelfstandig uit op basis van verstrekte tekeningen 

en constructies. Kwaliteit en afwerking nemen hierbij een belangrijke plaats in.

Kanter

Wegens toenemende drukte op onze plaatwerkerij, zijn wij op zoek naar een kanter. 

Check op www.acb-aalten.nl/toelevering/kanten/ ons kant-machinepark. Bij ACB zijn de 

kantmogelijkheden zeer uitgebreid, waarbij ook hier de seriegrootte voornamelijk enkelstuks 

tot kleine series betreft. Hebben we je interesse gewekt? Kom dan een kop koffie bij ons 

drinken. 

Ongeacht de functie vinden wij het ontzettend belangrijk dat je fijn samenwerkt in 

teamverband en tegelijkertijd goed zelfstandig kan werken. Ook zoeken we collega’s die goed 

kunnen omgaan met veel vrijheid in de uitvoering van hun werkzaamheden. Wij bieden 

uiteraard een passend salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarden en 

opleidingsmogelijkheden. 

Voel jij je aangesproken door een van de functies uit deze advertentie, dan komen wij graag 

met jou in contact. Neem voor meer informatie contact op met Peter Roedema of solliciteer 

direct via solliciteren@acb-aalten.nl.  Bellen mag uiteraard ook!

Neem voor meer informatie over ons bedrijf, onze producten en het machinepark een kijkje op 

onze venieuwde website www.acb-aalten.nl

Wij zoeken versterking!

 


