
 

 

 SPECIAALBOUW-MONTEUR HYDRAULIEK Fulltime 

 
Wij zijn per direct op zoek naar een enthousiaste Monteur voor hydraulische systemen binnen 

Hydroton. Hydroton specialiseert zich in het bouwen, installeren en onderhouden van hoogwaardige 

hydraulische systemen. Hieronder vallen aggregaten, besturingseenheden, cilinders en alle bijkomende 

onderdelen. Deze worden op maat en naar wens van de klant gebouwd.  

Wil jij samen met een gedreven, enthousiast team zorg dragen voor de realisatie van hydraulische 

systemen in alle denkbare technische branches ? Dan is dit dé uitdaging voor jou ! 

WAT ZIJN DE TAKEN VAN DEZE FUNCTIE: 

– Het samenstellen en opbouwen van hydraulische aggregaten, cilinders en systemen. 

– Je bouwt de grotere, enkelstuks aggregaten; met elektra- of verbrandingsmotor. 

– Je werkt aan het project vanaf binnenkomst onderdelen tot oplevering aan de klant. 

– Je bent veelal zelfstandig aan het werk, en draagt de verantwoordelijkheid. 

– Bij een groot project werk je samen met een team goede collega’s. 

– Je sluit de elektrische besturing aan, en test jouw eigen gebouwde machine. 

– Je hebt veel contact met de hoofd-productie en projectleider tijdens de bouw. 

WAT VERWACHTEN WIJ VAN JOU? 

– Je werkt nauwkeurig, bent zelfstandig en vindt het fijn om de verantwoordelijkheid te dragen  

– Je hebt opleidingen LTS/ MBO techniek afgerond 

– Bij voorkeur een opleiding werktuigbouwkunde (niet verplicht) 

– Je kunt technische tekeningen lezen, en hydraulische schema’s in praktijk brengen 

– Ervaring met hydrauliek, assemblage, lassen, leidingwerk buigen, slangen, besturingstechniek 

– Je bent sociaal, kunt goed samenwerken, en je kunt collega’s motiveren 

WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN? 

– Een goede inwerkperiode, en je komt terecht in een leuke, informele, technische omgeving 

– Een vaste werkplek, met eigen gereedschap in onze werkplaats te De Meern 

– Een werkgever die mensen wil laten ontwikkelen 

– Vertrouwen in de medewerkers en zelfstandigheid 

– Opleidingen met betrekking tot hydrauliek en besturingstechniek 
– Ruime verlofdagen regeling ( 25 vrije dagen + 13 ADV per jaar ) 

– Goede arbeidsvoorwaarden en salaris, vrije dagen en pensioen conform cao Metaal. 

 

Ben jij deze vlotte en handige man of vrouw? Stuur dan snel je sollicitatie naar ons toe, dan laten 

wij op korte termijn weten of we je uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. 

Sollicitaties kun je richten aan: Vacature[A]hydroton.nl 

OVER HYDROTON: 

Hydroton Engineering ontwerpt, bouwt en installeert hydraulische installaties voor haar klanten. 

Wij zijn werkzaam vanuit Nederland, en onze producten worden over de hele wereld gebruikt door klanten die 

met onze ‘custom made’ installaties werken. Hydroton is werkzaam in de volgende branches: Luxe jachtbouw, 

Machinebouw, Offshore ,Betonbouw, Olie- en Gasindustrie, Landbouw, Civiele bouw (Bruggen en 

Sluizen),Heavy Lifting industrie, Transportsector en Vliegtuigindustrie. 


