
Vacature monteur machinebouw AP Dubex 
 
Over de functie 
Als monteur bij AP Dubex ben jij samen met een aantal collega-monteurs verantwoordelijk 
voor samenbouwen, monteren, testen en afstellen van onze veldspuiten voor 
gewasbescherming. Deze veldspuiten worden van A tot Z in eigen huis gebouwd. Op basis 
van een werktekening, instructies en schema’s ga jij individueel of met een collega aan het 
werk, om er uiteindelijk voor te zorgen dat de machine van perfecte kwaliteit is. Je werkt 
voornamelijk in de werkplaats in Stadskanaal, maar incidenteel ga je ook bij klanten op 
bezoek. 
 
Over het bedrijf 
AP Dubex heeft bijna 70 jaar ervaring in het bouwen van kwalitatief hoogwaardige machines 
voor de gewasbescherming. Deze machines worden van A tot Z in eigen huis gebouwd, 
alvorens ze de hele wereld over gaan. De structuur is plat, met een hecht team waarbij 
iedereen elkaar kent. Er is veel ruimte voor eigen initiatieven en inbreng, evenals de 
mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen aan de hand van cursussen/opleidingen, 
zowel intern als extern. 
 
Wat wij bieden 
- Een marktconform salaris op basis van jouw ervaring; 
- Een uitdagende, fulltime baan bij een groeiend bedrijf; 
- Werken in een team van in totaal +- 25 collega’s; 
 
Functie-eisen 
- MBO werk- en denkniveau; 
- Je hebt enkele jaren relevante werkervaring; 
- Je hebt affiniteit met (landbouw)machines; 
- Je kan zelfstandig werken en streeft naar de beste kwaliteit; 
- Je hebt kennis van mechatronica, elektronica en hydrauliek; 
- Je bent in het bezit van rijbewijs B (BE is een pré). 
 
Meer informatie en solliciteren 
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Michael visser op telefoonnummer 06 
222 08 465 (voorkeur na 17.00). Wil je direct solliciteren? Super! Dat kan door jouw cv en 
motivatie te mailen naar m.visser@apdubex.com. De koffie staat voor je klaar. 
 
Wil je wel graag bij ons werken, maar pas je niet helemaal in het functieprofiel? Neem eens 
contact op voor de mogelijkheden! 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet gewaardeerd, aangezien wij vaste 
partners hebben op het gebied van arbeidsbemiddeling. 
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