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STRAALTECHNIEK INTERNATIONAL NV te Aartselaar, is een metaalverwerkend bedrijf 
gespecialiseerd in het ontwerp en productie van industriële straalmachines voor de 
oppervlaktebehandeling. 
Met circa 100 medewerkers te BE/NL/DE/NO/ZWE/UK/SK is STRAALTECHNIEK een voorname 
speler op de Europese markt. 
 
Momenteel hebben wij voor onze locatie in Aartselaar, een vacature voor een 
 

TECHNIEKER NATIONAAL & INTERNATIONAAL 
 
Wij zoeken een ervaren technieker nationaal en internationaal in de industriële montage en/of 
machinebouw.  
 
Functie omschrijving: 
Na de nodige kennismaking met specifieke Straaltechniek, word je verantwoordelijk voor: 

• Het samenstellen , onderhouden en herstellen van diverse (grit)straal- Installaties en -
machines. 

• Op locatie (in binnen en buitenland) of in onze werkplaats storingen verhelpen aan diverse 
straalinstallaties en metalliseerapparatuur. 

• Bereid zijn om (sporadisch langere perioden van bijv 4 weken) in het buitenland te werken. 

• Bereid om, indien nodig, buiten de normale werktijden te werken en op termijn, deels in een 
“Call out” dienst willen meelopen. 

• In de werkplaats vervaardigen van onderdelen. 

• Rapporteren aan de Chef Werkplaats 
 
Eigenschappen:  

• Technische opleiding met diploma of getuigschrift sec.onderwijs electro/mechanica (A2/A3) 

• Een sterk communicatieve en pragmatische instelling 

• Commercieel en technisch ingesteld 

• Basiskennis van Pneumatica 

• Basiskennis (industriële) elektrotechniek  

• Basiskennis van Word en Excel 

• Rijbewijs B en eventueel E 

• VCA en Heftruck- en hoogwerker-certificaat zijn een pluspunt 

• Daar onze projecten zich over heel Europa situeren is een adequate kennis van NL-FR-EN 
een minimum. (+ Duits is een pluspunt) 

• Klantvriendelijk en een verzorgd voorkomen 

• Zelfstandig en in groep kunnen werken 
 
Wat mag je verwachten: 
 
Een contract van onbepaalde duur in aangename en innovatieve werkomgeving met een 
internationale reputatie en veelzijdige technische uitdagingen. Gezien onze constante groei krijg je de 
kans om de structuur mee verder uit te bouwen.  
Daarbovenop bieden wij een heel competitieve verloning aan, aangevuld met extralegale voordelen. 
 
 
Reageren? 
 
Bezorg uw CV aan Dhr. Ing. Edwin Houweling, Algemeen Directeur, via:  
edwin.houweling@straaltechniek.com 
   
 
Verdere telefonische informatie op nummer 32 (0)3 870 61 70. 
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