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De Beco Group is nationaal en internationaal actief met de volgende 
productgroepen: • Transport: agro- en grondverzetkipwagens 
      • Attachments: uitrusting voor graafmachines en wielladers. 
      • Graafmachinemodificaties: longfronts, sloopgieken, 
        onderwagens e.d. 
      • Grijperequipment: overslag- en dredging grijpers 
      • Special Constructions: makelaars, gangways e.d. 
      • Buiscar haven- en industrietrailers 
      • Nieuw! Beco wegtrailers.

Het Beco team heeft een no-nonsense cultuur en is klantgericht. 
Wij zien onze producten graag aan het werk bij: het oogsten van 
landbouwgewassen, het uitvoeren van grondverzet- en dredge-
projecten, transport van containers of general cargo in haven/industrie 
en wegvervoer. 

Wij hebben de onderstaande vacatures:

Allround Service Monteur
De werkzaamheden bestaan uit het repareren en service verlenen 
ten behoeve van producten uit het hele productgamma van de Beco 
Group, dit voornamelijk in de binnendienst.

Je profiel:
Je hebt MBO denk- en werkniveau en ervaring met hydraulische en 
electrische systemen/schema’s. Je hebt meerdere jaren relevante 
werkervaring. Niveau 2 voor lassen is een pré. Je neemt verantwoor-
delijkheid, toont initiatief en kunt zelfstandig functioneren. 

Afmontage monteur
De werkzaamheden bestaan uit afmontage van kipwagens en 
Buiscar trailers.

Je profiel:
Je hebt MBO denk- en werkniveau en kennis van hydrauliek en 
electra. Je hebt 3-5 jaar relevante werkervaring. Je neemt 
verantwoordelijkheid, toont initiatief en kunt zelfstandig functioneren

Constructiebankwerkers
Wij zoeken twee constructiebankwerkers die zelfstandig 
graafmachine modificaties kunnen samenstellen. Dit aan de hand van 
tekeningen, tekeninglezen speelt dan ook een belangrijke rol.

Je profiel:
Je hebt een technische opleiding, bij voorkeur VMBO/MBO in de 
richting metaaltechniek. je hebt een MIG/MAG lasdiploma niveau 2 
of hoger. Je hebt een gezonde dosis motivatie en een positieve 
instelling. 

Magazijnmedewerker
De werkzaamheden bestaan uit het registreren en distribueren van 
ontvangen goederen. Het verzamelen van onderdelen orders, het 
verzendklaar maken, het registreren en verzenden hiervan. Het 
verzamelen van onderdelen e.d. voor interne montage opdrachten. 

Je profiel:
Je hebt een opleiding op LTS/VMBO niveau, eventueel aangevuld met 
logistieke cursussen. Je hebt ervaring in een soortgelijke functie. 
Je bent in het bezit van een heftruckdiploma. Je kunt goed omgaan 
met de computer (MS Office). 

Wij bieden:
Je krijgt de kans om uitgebreide kennis en ervaring op te doen die je 
in staat stellen door te groeien binnen het team en de organisatie. 
Wij bieden je een goed salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden. 
Zo neem je deel aan onze pensioenregeling en worden je reiskosten 
voor woon- werkverkeer vergoed. 

Sollicitatie:
Herken jij je in een van bovenstaande profielen? Dan willen wij je 
graag leren kennen! Stuur ons een mailtje, samen met je CV en vertel 
ons waarom jij bij ons past, dan nemen wij zo snel mogelijk contact 
met je op. Heb je vragen? Bel dan met Lyda de Groot, 0347 323178. 
Meer informatie over de Beco Group en onze overige vacatures kun 
je vinden op: www.beco-group.com. 


