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Ventil Test Equipment BV is een innovatieve onderneming gespecialiseerd in het ontwikkelen, produceren en wereldwijd 

verkopen van test installaties voor hoge druk beproeving van industriële afsluiters en veiligheden. Met behulp van moderne 

technieken worden, op klant specificatie, speciale machines ontwikkeld. Deze worden volledig gefabriceerd en getest in 

onze eigen werkplaats in Rijswijk, waarna ze door het Ventil Service Team bij de klant worden geïnstalleerd. Ventil’s klanten 

zijn vaak internationale olie- en gasbedrijven in het Midden- & Verre Oosten, Rusland, Noord- en Zuid Amerika en Europa. 

Ventil Test Equipment BV heeft naast haar Nederlandse hoofdvestiging ook kantoren en werkplaatsen in de Verenigde 

Staten en het Midden-Oosten en is wereldwijd in 80 landen vertegenwoordigd. De bedrijfscultuur valt te omschrijven als 

informeel, direct en internationaal. Al vele jaren voeren wij een sterk innovatief productbeleid. Constante hoge kwaliteit, 

passie voor techniek en onze producten, teamwerk en plezier zijn hierbij de belangrijke kernwaarden. Ventil Test 

Equipment BV maakt reeds jaren een gestage groei door en voor versterking van ons team, zijn wij dan ook per direct op 

zoek naar: 

 

Allround Werkplaatsmonteur 
 

Functie omschrijving 
 
Je zult zowel zelfstandig als in samenwerking met een team bouwen aan klant specifieke machines. Je zult tijdens het werk 

te maken krijgen met verschillende technieken en componenten. Hydrauliek, pneumatiek, mechanica , elektronica komen 

allemaal terug in onze machines. Een gave uitdaging voor iemand die veelzijdig is, of wil worden. 

 

  
Werkzaamheden: Jij: 
  

 Plaatsen van systeemcomponenten, zoals pompen, 

kogelkranen en ventielen 

 Volgens tekening assembleren van test systemen 

 Correct inmeten en buigen van stalen leiding 

 Assembleren van hydrauliekleidingen /-slangen 

 Plaatsen en aansluiten van spanstations 

 Op dichtheid testen van systemen 

 Bent inventief, communicatief en hebt passie voor 

techniek. 

 draagt verantwoordelijkheidsgevoel en gaat voor 

kwaliteit. 

 beheerst de Engelse en/of Nederlandse taal in woord en 

geschrift. 

 hebt 1-3 jaar werkervaring in (bij voorkeur) machinebouw. 

 bent gedreven en hebt een hands-on mentaliteit. 

 Flexibele en actieve werkhouding 

 Toont initiatief 

  

Wij bieden: 
 

 Arbeidsvoorwaarden volgens cao Kleinmetaal 

 Marktconform salaris 

 Inspirerende werkomgeving en collega’s 

 Interne en externe opleidingsmogelijkheden 

 Doorgroeimogelijkheden 

 

 

 


