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LEERLING MONTEUR 
Eersel | Leerling monteur | BBL-traject |Leergierig en een echte doener| Hydrauliek 

 
 

Jouw nieuwe functie 
In de rol van leerling monteur maak je kennis met de praktijk op de afdeling montage. Samen met de 
monteurs ga je aan de slag met het monteren en demonteren van hydraulische cilinders. Daarnaast werk 
je ook mee aan de reparatie van de cilinders. De binnengekomen cilinders moeten worden geïnspecteerd, 
uit elkaar worden gehaald en de onderdelen moeten worden aangepast. In de rol van leerling monteur bied 
je ondersteuning aan de monteurs. Als we een BBL traject afspreken werk je ongeveer vier dagen in de 
week mee aan projecten binnen WDH die een bijdrage leveren aan het leren in de praktijk. Eén dag in de 
week ga je naar school. Regelmatig vindt er een contactmoment plaats waarbij de voortgang van de 
opleiding wordt besproken.  
 
Jouw profiel  
Overweeg je een carrière in de hydrauliek? Ben je jong, leergierig en een echte doener? Overweeg je om 
eventueel een BBL-traject in te gaan? Dan is deze functie voor jou een unieke kans! 
 
De arbeidsvoorwaarden 
De organisatie biedt een marktconform salaris, vakantiedagen en een pensioenregeling. Jij krijgt de ruimte 
en diverse mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen.  
 
Over de organisatie 
WDH Hydraulics ontwerpt en produceert met name klantspecifieke hydraulische cilinders, draaidoorvoeren 
en zuigeraccumulatoren. De klanten bevinden zich in de maritieme, offshore, infra en heavy lift sectoren. 
Het kwaliteitsmanagementsysteem dat wordt gehanteerd binnen de organisatie is ISO 9001:2015 
gecertificeerd. Naast het produceren van nieuwe cilinders en draaidoorvoeren repareert en modificeert 
WDH deze producten ook. Verder worden voor belangrijke klanten losse verspanende bewerkingen 
uitgevoerd.  
 
WDH Hydraulics groeit naar een internationale organisatie waarbij begrippen als innovatie, flexibiliteit en 
efficiëntie centraal staan. We houden rekening met de belangen van al onze stakeholders: klanten, 
leveranciers, werknemers, het thuisfront en financiers. De producten die WDH levert zijn van hoge 
kwaliteit. Dit wordt bereikt door de specifieke expertise van zowel de medewerkers als die van onze 
partners en klanten ten volle te benutten. 
 
Solliciteer direct op deze vacature 
Zie jij jezelf werkzaam bij WDH als leerling monteur? Stuur dan je CV en motivatie naar lotte@wdh.nl. 
Voor eventuele vragen over de vacature, neem telefonisch contact op met Henri Koenen (0497-360926). 
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