
 
 
 

 

 
ALWECO levert en installeert al meer dan 30 jaar bij telers wereldwijd schermsystemen van hoge 

kwaliteit. Daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Dus ben jij een 

 

MONTEUR  
 

en op zoek naar een leuke baan in één van de snelst groeiende sectoren ter wereld? Dan hebben wij 

goed nieuws: we hebben plek voor je. 

WAT GA JE DOEN? 

- Het onder leiding van een ervaren voorman monteren van diverse types scherminstallaties  

in binnen- en buitenland. 

 

WAT VINDEN WIJ BELANGRIJK? 

- Je bent flexibel inzetbaar, maakt waar wat je belooft en wilt graag leren. 

- Bij voorkeur woon je in de regio Westland en ben je in bezit van rijbewijs B 

 

HOE WERKEN WIJ? 

Wij begeleiden projecten volledig zelf, van de verkoop tot het laatste boutje. Als we een afspraak 

hebben met een klant, komen we die na. Is er een probleem? Dan lossen we dat op, wat daar ook 

voor nodig is. Dankzij deze basisprincipes is ALWECO uitgegroeid tot een hooggewaardeerd bedrijf 

over heel de wereld. Verder is iedereen in ons bedrijf gelijkwaardig. Van de stagiair tot de directie, 

iedereen wordt gewaardeerd om wie hij of zij is en wat hij of zij toevoegt aan ALWECO. We doen dit 

met elkaar. 

Goede mensen zijn essentieel, dus die belonen we ook goed. De primaire en secundaire 

arbeidsvoorwaarden bij ALWECO zijn heel goed, bovendien hebben we een uitstekende 

pensioenregeling en een collectieve ziektekostenverzekering. Tot slot vinden we het belangrijk dat 

iedereen het naar zijn zin heeft, houden we het gezellig en staan we voor elkaar klaar als dat nodig is. 

 

HOE SOLLICITEER JE? 

We hoeven geen uitgebreid CV. Laat ons weten wat je opleiding is, je werkervaring en waarom je zou 

willen werken voor ALWECO via app (06-51472338) of per mail (marcel@alweco.nl) en we nodigen je 

uit voor nadere kennismaking. 
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