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Er gaan DEUREN
voor je open!

WERKEN BIJ AAPROTEC
Er gaan deuren voor je open!
Wij zijn op zoek naar teamleden die met ons meegroeien. Want 

een team, dat zijn we. Wij werken elke dag keihard om klanten 

blij te maken. En dat doen we samen. Doe jij met ons mee? Bij 

AAproTec in Goes, gaan er deuren voor je open, en dat heb jij in 

de hand

Wij zijn altijd op zoek naar monteurs
Storingen verhelpen, schades of defecten oplossen of het 

onderhouden van deuren, dat doen we met een team. Inmiddels 

is ons team al uitgebreid naar zo’n 30 man, maar dat is nog 

steeds niet genoeg om ál onze klanten te kunnen bedienen.

Actuele vacatures
1x Monteur montage automatische deuren Zuidwest NL
1x Monteur montage garage- en bedrijfsdeuren Zuidwest NL
1x Servicemonteur bedrijfsdeuren Zuidwest NL

1x Onderhoudsmonteur bedrijfsdeuren Zeeland

 Bekijk ze snel via werkenbijaaprotec.nl

REPARATIE, 

SERVICE EN 

ONDERHOUD 

AAN ALLE 

MERKEN!
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