
AKA is een grote speler op het gebied van geprefabriceerde 
betonnen behuizingen, al dan niet voorzien van transformatoren, 
schakel-, verdeel- en andere technische installaties. De 
behuizingen worden bij ons moederbedrijf in Duitsland 
geproduceerd en in onze montagehal in Almere eventueel voorzien 
van de technische installaties.

Met meer dan 100 deskundige medewerkers, die dagelijks 
succesvol samenwerken aan onze producten voor onze afnemers 
in de energiesector, (petro)chemie, utiliteitsbouw en industrie. 

Door factoren als de ontwikkeling van alternatieve energiebronnen 
zoals zon- en windenergie, de netwerkverzwaring en de 
energietransitie die momenteel plaats vindt, speelt AKA een 
belangrijke rol als leverancier van transformator stations. 

MONTEURS

De energietransitie is een enorme uitdaging die vraagt om technische 
oplossingen en creativiteit om de doelstellingen te halen. Wil jij daar 
jouw bijdrage aan leveren?

Vanwege deze sterke groei zijn wij op zoek naar een:

• VMBO MBO2-3 Elektrotechniek, Metaalbewerking of MBO4 Elektrotechniek, Metaalbewerking;
• Monteur Sterkstroominstallaties;
• Voldoende Onderricht Persoon Laagspanning (VOP)
• Installatieverantwoordelijke/ Werkverantwoordelijke (IV/WV)
• Basisveiligheid VCA;
• Redelijke kennis van de Nederlandse taal (mondeling en schriftelijk).

Als Monteur ben de verantwoordelijk voor het assembleren van (deel) componenten tot halffabricaten, dan wel 
eindproducten.

Een aantal uitdagende resultaatgebieden binnen deze functie zijn:

Al met al een bijzonder diverse functie! Om succesvol te zijn beschik je dan ook over: 

• Het verrichten van eenvoudige assemblagewerkzaamheden conform opdracht en vastgestelde 
voorschriften tot halffabricaten binnen een toegewezen team of meerdere teams;

• Voorbereiden van werkzaamheden. Verzamelt de benodigde materialen en gereedschappen;
• Controleren op aanwezigheid van materialen;
• Voert volgens vastgestelde instructies en in opdracht werkzaamheden uit, zoals boren, zagen, knippen, 

snijden, monteren van allerlei voorkomende bedradingen en het assembleren van de halffabricaten met 
behulp van gereedschappen;

• Lezen van tekeningen en elektro schema’s;
• Het verrichten van diverse montagewerkzaamheden in de transformatorstations, zoals het aanleggen 

van de ringaarde in de stations, het knippen en afwerken van laagspanningskabels;
• Aanleggen van elektrische installaties in de stations. Instellen en bedienen van onder andere CNC 

gestuurde, pons en buig machines en meetgereedschappen;
• Verricht vereiste administratieve werkzaamheden betreffende de assemblagewerkzaamheden, zoals het 

gereed melden van de taken.

Bij AKA bieden wij, naast deze uitdagende functie, een prettige 
werkomgeving binnen een enthousiast team, uitstekende 
arbeidsvoorwaarden waaronder een marktconform salaris en 
opleidings- en carrièremogelijkheden. 
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