
AWL is een systeemintegrator van state-of-the-art geautomatiseerde hightech machines voor verbindingsprocessen met wereld-

wijd meer dan 700 medewerkers. Met vestigingen in Nederland, Tsjechië, China, Mexico en de VS ondersteunen wij onze klanten 

overal in de wereld. Hiermee garanderen wij de globale productiviteit van onze klanten door middel van slimme en betrouwbare 

oplossingen op het gebied van high-end automatisering, robotisering en verbindingstechnologieën.

Waar wij zijn gestart als een bedrijf dat gespecialiseerd is in weerstand- en booglassen, zijn andere automatiseringsopgaven zoals 

laserlassen, lijmverbindingen, Visionsystemen, producthandling, kwaliteitscontrole en traceerbaarheid inmiddels net zo belangrijk. 

Alle disciplines zijn in onze organisatie vertegenwoordigd waardoor wij volledige oplossingen bieden.

Wij ontzorgen onze klanten van concept engineering tot en met uitstekende service. In onze organisatie zijn alle competenties 

vertegenwoordigd om deze projecten succesvol uit te voeren. Wij richten ons op zowel de automotive als algemene industrie.

Wat ga je doen? 
Als elektromonteur bij AWL ben je verantwoordelijk voor de volledige elektrotechnische montage van geautomatiseerde lasmachi-

nes. Je draagt zorg voor elektrische montage en afstelling van de machines. Hierbij doorgrond je de elektrotechnische installaties 

en weet dit te vertalen naar een hoge kwaliteit in de montage van de machines waarvoor jij verantwoordelijk bent. Je onderzoekt 

voorkomende storingen en verhelpt deze. Daarnaast controleer je de aan¬wezigheid van materiaal, schema’s en gereedschappen 

die benodigd zijn en bewaak je de voortgang van de elektrotechnische werkzaamheden voor jouw project. Je bent betrokken bij 

de inbedrijf¬stelling van de machine(s) op de locatie van de klant. Je coacht vaktechnisch de monteurs, inleners en stagiaires in de 

uitvoering van werkzaamheden aan de machine. 

 

Wat verwachten wij van jou? 
Je hebt MBO 4-niveau Elektrotechniek of Mechatronica succesvol afgerond en hebt de nodige ervaring van elektronica, mechanica, 

besturingstechniek, hydraulica, pneumatiek en koelingstechniek. Daar-naast bezit je het vermogen om technische schema’s en 

tekeningen te lezen. Je hebt coördinerende vaar¬digheden en een uitstekend probleemoplossend vermogen. Je vindt het geen 

probleem om af en toe in het buitenland te werken en je beheerst zowel de Nederlandse, Duitse- als Engelse taal.

 

Wat mag je van ons verwachten? 
AWL is een internationaal en snelgroeiend bedrijf; dat brengt uitdagingen met zich mee en daar ga je samen met ons aan werken. 

Er is ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, doorgroeimogelijkheden en het volgen van trainingen. Wij bieden veel afwisseling; elk 

project van AWL is maatwerk en je werkt met een grote diversiteit aan collega’s. Je ontvangt een marktconform salaris met goede 

aanvullende secundaire arbeidsvoorwaarden.

Meer informatie:
Voor inhoudelijke vragen kun je terecht bij Rutger Boxum, Team Leader Assembly op telefoonnummer 0341 411 811.

Word jij onze nieuwe collega? 

Solliciteer dan via de onderstaande link: 

https://awl.career.emply.com/en/apply/elektromonteur/mzzvax


