Technical Engineer - Fulltime
ABATO Motoren is leverancier van noodstroomaggregaten, dieselmotoren, scheepsmotoren en
tractormotoren. Gestart in 2006 en nog steeds ieder jaar groeiende. Buiten dat wij leverancier zijn, kunnen we
veel zelf bouwen en hebben daarom al vele mooie projecten op maat mogen maken voor onze klanten.
Abato Motoren houdt van groei. Op het gebied van slimme en technische oplossingen, veiligheid en
zekerheid, maar ook bij onze medewerkers zien we graag ontwikkeling. Want daar worden wij ook weer
slimmer van. De vacature Technical Engineer biedt jou een unieke kans, met name omdat:
Waarom werken bij ABATO Motoren?
• Je terecht komt in een dynamische omgeving waar je je talenten breed kunt inzetten
• Je op technisch gebied kunt ontwikkelen en ervaring opdoet binnen de technische sector
• Je de mogelijkheid krijgt om te groeien richting buitendienst of een leidinggevende functie
Wat zijn jouw werkzaamheden?
• Assembleren en onderhouden van noodstroomaggregaten
• Service projecten door heel Nederland
• Technisch advies en proactief meedenken over technische vraagstukken
• Service werkzaamheden aan scheepsmotoren
Je begint met een intensieve inwerkperiode, waarin je allround meedraait met ons technisch team (elf directe
collega’s). Je schakelt snel en zorgt er voor dat de juiste artikelen op tijd en tegen de beste prijs beschikbaar
zijn, voor onze klanten en collega's in de werkplaats. Wat we vooral willen aangeven: bij ABATO Motoren
liggen veel mogelijkheden. We denken graag met je mee en helpen je om je te ontwikkelen in een richting
waar jij je goed bij voelt.
Wat wij jou bieden?
Ons doel is om jou zoveel mogelijk in je comfortzone aan het werk te zetten. Je krijgt veel ruimte om jezelf te
ontwikkelen en te groeien, zodat we samen een brede functie creëren waarin jij je prettig voelt en waar we
trots op kunnen zijn.
Werken bij ABATO Motoren betekent:
• Zekerheid en degelijkheid: een veilige, solide werkomgeving
• Veel vrijheid om jezelf te ontwikkelen
• Collega's met een passie voor techniek
• Marktconform salaris op basis van kennis en ervaring
Wat zijn jouw competenties?
• Technisch ingesteld
• Affiniteit met techniek, elektronica en motoren
• Communicatief vaardig
• Betrouwbaar met een hoog verantwoordelijkheidsgevoel
• Doorzettingsvermogen
• Nauwkeurig
Ben jij net zo enthousiast als wij dat zijn? Stuur dan jouw CV + motivatie naar peno@abato.nl, mochten we
een match zien dan nodigen we je graag uit voor een kennismakingsgesprek.

