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Aero-Dynamiek BV is een onafhankelijk, in Nederland en België opererend bedrijf, met meer dan 30 jaar 
ervaring op het gebied van inregeltechniek en systeembeproeving van klimaatinstallaties. De ruim 70 hoog-
opgeleide technici van Aero-Dynamiek kunnen alle metingen verrichten die nodig zijn om het functioneren 
van de installaties in kaart te brengen en aanbevelingen te doen voor verbetering. Dit doet Aero-Dynamiek 
zowel bij de oplevering van gebouwen als in bestaande gebouwen. Commissioning en een periodieke "APK-
keuring" van uw gebouwinstallatie garandeert een gezond klimaat door de jaren heen.

Op dit moment zoeken wij voor alle vestigingen in heel Nederland:

Inregeltechnici 
 
Werken als inregeltechnicus bij Aero-Dynamiek betekent dat je na een gedegen interne opleiding zelfstan-
dig verantwoordelijkheid krijgt voor diverse projecten. Het werk is zeer afwisselend: geen project is het-
zelfde, geen locatie is hetzelfde. Het gaat om projecten in nieuwgebouwde panden, maar ook in bestaande 
en gerenoveerde gebouwen. Tot onze opdrachtgevers behoren nagenoeg alle bekende installatie-bedrijven, 
Schiphol, Rijksgebouwendienst, Centocor, diverse ziekenhuizen etc. We zoeken mensen met een technische 
opleiding op minimaal MBO-niveau, maar we zijn ook in staat om zelf mensen hiervoor op te leiden. Altijd 
krijg je interne en externe opleidingen zodat je kennis op peil blijft en je jezelf kunt specialiseren en door-
groeien. Uiteraard zijn de beloning en de secundaire arbeidsvoorwaarden in overeenstemming met het 
niveau dat wij vragen. 

 Jouw voordelen van werken bij Aero-Dynamiek zijn: 

● Kleine organisatie waar iedereen elkaar kent
● Leuk team met veel jonge collega’s
● Hoog kennisniveau 
● Snel eigen verantwoordelijkheden 
● Gewaardeerd werk bij opdrachtgevers 
● Opleiding tot technisch specialist op gebied van klimaatinstallaties 
● Kortlopende projecten zodat je in korte tijd veel ziet en leert 
● Werkzaamheden voor groot deel buiten de deur, maar rapportage op kantoor.

Heeft u vragen, of wilt u eerst meer informatie? Neem dan contact op met de heer Dop 
van Aero-Dynamiek bv op telefoonnummer 033 245 90 64.
 
Indien u geïnteresseerd bent in deze functie, maakt u dan een kopie van onderstaande link 

om direct online te solliciteren: 

http://www.aero-dynamiek.nl/sollicitatieformulier.pdf


