
Aquaco B.V. gestart in 1978 als Barenbrug Beregening, inmiddels samen met Perrot B.V. 
onderdeel van Aquaco Holding B.V., heeft zich ontwikkeld van beregeningsbedrijf tot een 
one stop shop in watertechniek. Aquaco B.V. verzorgt het ontwerp, de engineering, 
realisering en de service en het onderhoud van beregeningsinstallaties, stofbestrijdings- en 
luchtbevochtingssystemen, fonteinen, waterbehandelingsystemen, adiabatische 
koelsystemen, geurbestrijding, wielwassystemen, brandbestrijdingssystemen en 
veldverwarmingssystemen. Onze visie is dan ook niet voor niets: 

We love making water work 

Dit doen we met ruim 40 collega’s zowel nationaal als internationaal zo succesvol dat we 
op zoek zijn naar een: 

Monteur watertechnische installaties 
(fulltime, m/v) 

De rol:  

Als monteur watertechnische installaties installeer je alle componenten waaruit de installatie 
bestaat. Deze componenten bestaan o.a. uit een koppeling met de watervoorziening, een 
(hoge druk) pomp, onthardingsinstallatie, uv-filter, leidingsysteem, besturingssysteem, 
sproeiers en afsluiters. 
Afhankelijk van je kennis en ervaring behoren het testen en in bedrijf stellen van de installatie 
ook tot de werkzaamheden, evenals het verlenen van service en onderhoud.  
 

Functie-eisen 

 Een afgeronde technische MBO opleiding niveau 4 richting mechatronica, 
elektrotechniek of installatietechniek; 

 Een aantal jaren werkervaring is een pre; 

 Rijbewijs B, B-E is een pre; 

 Beschikt over goede communicatieve vaardigheden; 

 Accuraat en ordelijk kunnen werken (ook onder druk); 

 Zowel zelfstandig als in een team efficiënt kunnen werken. 

 Bereidheid om in het buitenland te werken en consignatiediensten te draaien 

Arbeidsvoorwaarden: 
Aquaco B.V. biedt naast een uitstekend salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden 
een plezierige en uitdagende werkomgeving binnen een innovatief familiebedrijf met diverse 
doorgroei mogelijkheden.  
 
Informatie: 
Voor nadere informatie kun je telefonisch contact opnemen met algemeen directeur,  
Hans Kamphuis T 0481- 377177 of 06-53557130 en technisch directeur, Anton Hoppenreijs 
T 0481 – 377177 of 06-20743386.  

 
Solliciteren: 
Sollicitaties voorzien van motivatie en CV graag per e-mail sturen naar  

Denise Peters, d.peters@aquaco.nl 
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