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Per direct is Incatro op zoek naar

Servicegerichte montage & werkplaatsmedewerker 
met passie voor geluid en design FT/PT

Wat houdt de functie in?

Als montage-werkplaats medewerker maak je in onze werkplaats in Roermond samen met een 
team vol gepassioneerde vakmensen mooie akoestische maatwerkproducten voor een diversiteit 
aan klanten (zowel zakelijk als particulier). Daarnaast ben je een aantal dagen per week op pad 
met 1 of meerdere collega’s om deze akoestische panelen te monteren bij onze klanten door heel 
Nederland, vlak over de grens in Duitsland en Luxemburg. 

Wat doe je concreet?

Je produceert akoestische panelen van begin tot eind (zagen aluminium profielen, in elkaar zet-
ten profielen, vullen met akoestisch materiaal, doek of print spannen op profiel)
Je bereidt de montages op locaties voor (vertaling opdracht naar uitvoering, tekeningen lezen, 
bus laden)
Op locatie monteer je de panelen zoals afgesproken (plaatsbepaling, boren in muur of plafond, al 
dan niet staand op een steiger, rekening houden met doorvoeren/uitsparingen)
Je hebt hierbij veelvuldig contact met klanten en collega’s

Wie zijn wij?

Al meer dan 25 jaar adviseert Incatro Room Acoustics zakelijke klanten, (interieur)architecten, 
kantoor- en projectinrichters en ook privé klanten bij hun akoestische problemen. Ons doel is 
voor elke klant een omgeving te creëren waar men zonder last van hinderlijke geluidreflecties en 
galm kan opgaan in zijn omgeving en het doel waarom men daar is. Naar volle tevredenheid en 
met garantie.

Wij zijn ervan overtuigd; Comfort heeft een klank!

Wat hebben we te bieden?

- Leuk en afwisselend werk bij een diversiteit aan klanten;
- Een enthousiast en collegiaal team;
- Een passende salariëring en arbeidsvoorwaarden;
- De mogelijkheid om jezelf op persoonlijk en professioneel vlak verder te ontwikkelen;
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Wat vragen we van jou?

- Beschikbaar voor 3 of meerdere dagen per week
- VMBO/ MBO technische opleiding
- Minimaal 2-3 jaar werkervaring in een (hout/metaal) montagewerkplaats
- Ervaring met technische apparatuur zoals (accu)boormachine, metaalzaag, houtzaag
- Ervaring met heftruck is een pre

- Goede communicatieve eigenschappen
- Beheersing van Nederlandse en bij voorkeur Duitse taal
- Flexibele instelling
- Collegiaal
- Servicegericht
- Stressbestendig
- Gevoel voor afwerking
- Zelfstandig werken
- Non-nonsens en hands-on mentaliteit
- Affiniteit met elektriciteit
- Geen hoogtevrees ivm werken op steiger (maximaal 8 meter hoog)

- Rijbewijs B

Laat van je horen!

Klinkt dit als muziek in je oren? Dan horen we graag van jou.

Stuur je Cv en korte motivatie naar hans@incatro.com
Wil je eerst meer weten? Bel dan naar Hans Schroots, algemeen directeur via 0475-336969

Incatro Room Acoustics BV
t.a.v. de heer Hans Schroots
Mussenberg 7
6049 GZ Roermond-Herten
info@incatro.nl


