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Ahlmann Nederland uit Ammerzoden is een familiebedrijf en al 
meer dan 45 jaar exclusief importeur van de bekende Ahlmann 
Zwenkladers voor Nederland en België. 
Daarnaast importeren we multifunctionele Mecalac graafma-
chines en bouwen en ontwikkelen we onze eigen GreenJob 
maaimachines. 

Wat ga je doen?
In deze functie ga je, na een inwerkperiode, in onze werkplaats 
in Nieuwleusen sleutelen aan nieuwe of gebruikte Ahlmann, 
Mecalac en/of Greenjob machines. Help jij mee met het ombouwen 
van  nieuwe machines naar de wens van de klant of zie je meer 
uitdaging in onderhouds- en reparatie werkzaamheden? 
Één ding is zeker: als monteur bij Ahlmann krijg je te maken met 
gevarieerd werk, elke dag is anders. 

Wat vragen we? 
o Enthousiasme en accuratesse 
o Ervaring als monteur en een goede kennis van hydrauliek en
 dieselmotoren
o Gewend zijn zelfstandig te werken en bereid tot het volgen van
 aanvullende cursussen
o Een flexibele en praktische instelling;
o Bij voorkeur woonachtig in de regio;

Wat bieden we?  
We bieden een afwisselende baan binnen een gezond bedrijf. Je 
komt terecht in een gezellig team waar collegialiteit en een 
open werksfeer belangrijk zijn. Eigen initiatief wordt zeer 
gewaardeerd en gestimuleerd, met mogelijkheden jezelf te 
ontplooien. 
We bieden een marktconform salaris en goede arbeids- 
voorwaarden.

MONTEUR
GRONDVERZETMACHINES

We zijn op zoek naar een:  We zijn op zoek naar een:   

Wie zijn wij? 
Bij Ahlmann Nederland geloven we erin dat één veelzijdige 
machine het verschil kan maken op een werk. 
Wij zijn een daadkrachtige en dynamische onderneming met 
ruime ervaring in het leveren, onderhouden en repareren van 
machines voor de moderne aannemerij en straatmakerij, voor 
loonbedrijven en in de industrie.
Ons team bestaat uit enthousiaste en gedreven mensen, die 
allen passie hebben voor het product.

MAKE YOUR JOB EASY

Spreekt deze baan je aan? 
Mail dan je CV naar marelke@ahlmann.nl, dan nemen we 
zo snel mogelijk contact op. Je mag ook altijd binnenlopen

voor een kop koffie en een indruk van het bedrijf!
Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met 

Marelke van den Oord, 073 599 77 55.


