
LAARMANN GROUP BV opereert in de markt van (kleinere) Monstername apparatuur, denk hierbij aan 

Brekers, Snijmolens, Trilgoten etc. Onze machines worden wereldwijd gebruikt voor het proces om ruwe 
grondstoffen te vermalen en te verwerken tot stoffen die gebruiksklaar zijn voor laboratoria en 
onderzoek.  
 
Functie omschrijving: 
Samen met de hoofd-engineer of de electrical engineer help je mee om mechanisch-elektrotechnische 
installaties te installeren en af te monteren. Tevens verricht je onderhoud- en 
revisiewerkzaamheden. Samen met je collega’s zorg je dat de machine’s op tijd klaar zijn en gereed 
worden gemaakt om te verzenden. In het magazijn en op het terrein zorg je ervoor dat alles netjes is en 
blijft. Je werkt voornamelijk in het magazijn op het hoofdkantoor, maar af en toe gebeurt dit ook op 
locatie bij de klant. 

Wat vragen wij: 

• Een afgeronde MBO 2/3/4 opleiding met een technische richting of soortgelijk. 

• Enige werkervaring is wel van belang i.v.m. de huidige technieken en processen. 

• Flexibele instelling en een positieve uitstraling. 

• Hands-on mentaliteit, zelfstandigheid, maar ook samenwerking 

• Nauwkeurigheid, leergierig en oplossingsgericht 

• Rijbewijs B, rijbewijs E achter B heeft een voorkeur, maar is niet noodzakelijk. 

Wij bieden: 

• Een fijne werkomgeving, leuke collega’s en korte lijntjes naar de leidinggevenden. 

• Een klein team, met ruimte voor eigen input. 

• Een marktconform salaris, met groeimogelijkheden naar prestatie. 

• Fulltime baan (32 of 40 uur). 

• Vooruitzicht op een vast contract. 

Meer informatie? Check dan ook onze website: www.laarmann.eu 
Hier vind je meer informatie over ons bedrijf, de machine's die we verkopen en een link naar ons eigen 
youtube kanaal, waar je de verschillende machine's in werking kunt zien. 
 
Klinkt dit interessant? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, of stuur jouw CV en solliciteer direct! 

info@laarmann.eu ; t.a.v personeelszaken 

+31 6 23 40 00 33 

 

 

Salarisindicatie bij aanvang: 

Afhankelijk van je achtergrond en ervaring stap je in op een bruto maandsalaris van 
€ 2.000,-  tot € 2.550,00 op basis van een 40-urig dienstverband  

mailto:info@laarmann.eu

