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KERNWAARDEN VL TEST

# PASSIE
Wij hebben een passie voor technologie 
en willen onze kennis en expertise inzetten 
om relevante oplossingen te blijven bieden 
voor de klant. 

# ONTZORGEN
Wij zien het ontzorgen van onze klanten 
als hoofddoel; meedenken en meedoen 
zodat zij hun doelstellingen op gebied van 
mobiliteit en voertuigkwaliteit realiseren.  

# DUURZAAM
Wij leveren producten van hoogstaande 
kwaliteit; een lange levensduur in 
combinatie met weinig onderhoud en 
uitval en bovenal een laag energieverbruik. 
Voor onze klanten  leidt dit tot de 
gegarandeerd laagste ‘total costs of 
ownership’.  

# INNOVATIEF
Wij zoeken continu naar mogelijkheden 
om vernieuwingen door te voeren die voor 
onze klanten moeten leiden tot hogere 
productiviteit, hogere betrouwbaarheid en 
meer toegevoegde waarde. 

Bezoek: Nieuwe Donk 18  4879 AC ETTEN-LEUR Bel: 076  - 502 9911 Mail: HRM@vltest.com2

KOM WERKEN BIJ VL TEST!!!
Wie zijn we
Op gebied van voertuigkeuringssystemen is Van leeuwen Test (VLT) al ruim 60 jaar een begrip. Onze kwalitatief hoogwaardige 
producten ontwerpen en produceren we zelf. Voor veel klanten verzorgen we ook de installatie, het onderhoud en de periodieke 
kalibratie van de keuringsapparatuur. Ruim 130 collega’s in Etten-Leur, Buckingham (UK), Dubai en Singapore dragen indirect bij 
aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. We waarborgen dat alleen veilige en schone voertuigen de vereiste technische 
voertuigtesten halen voor zowel personenvoertuigen, vrachtwagens, aanhangers en bussen.

Waarom zoeken we nieuwe collega’s 
Ondanks dat Van Leeuwen Test al ruim 60 jaar bestaat, hebben we stevige 
ambities voor de toekomst. Niet alleen qua omzet en doelmarkten maar 
ook qua productontwikkeling en productie van apparatuur. Onze organisatie 
kun je daarom zien als een ‘start up’ met meer dan 60 jaar ervaring.  Dat 
is makkelijker gezegd dan gedaan maar samenwerking vormt hierin een 
belangrijke sleutel; samen zijn we immers sterker. 

We hebben daarvoor nieuwe, ambitieuze collega’s nodig. Collega’s die onze 
kernwaarden herkennen bij zichzelf, die mee willen bouwen aan een mooi 
familiebedrijf maar ook niet bang zijn voor een fikse uitdaging.  We gaan 
een periode in waarin onze organisatie letterlijk en figuurlijk in de steigers 
komt te staan. Mocht je hier geïnteresseerd in zijn en je herkennen in een 
van de vacatures dan leggen we je dat graag uit in een persoonlijk gesprek.
  

Waar staan we voor (missie, visie, kernwaarden)
Ons bedrijfs-DNA is erop gericht om met innovatieve, duurzame en 
kwalitatief hoogstaande producten bij te dragen aan oplossingen 
voor onze klanten of klanten van onze klanten. Alle stakeholders zoals 
toezichthouders, voertuigeigenaren, voertuiggebruikers, automotive 
dienstverleners en overige weggebruikers mogen er van uit gaan dat VLT-
keuringsapparatuur op betrouwbare en veilige wijze in kaart brengt wat 
de technische staat van een voertuig is. 



Wat wordt van je verwacht?

Jouw rol is het om met de CNC-plasmasnijder uit ruw materiaal (veelal plaatstaal) de benodigde 
delen te snijden die onderdeel gaan uitmaken van onze hoogwaardige productsamenstelling(en). 
Op basis van je expertise maak je zo efficiënt mogelijk nestings met Lantek om zo veel mogelijk 
delen uit één basisplaat te kunnen snijden. Zo draag je direct bij om kosten te besparen en afval 
te reduceren. Indien nodig bewerk je deze delen na zodat ze bij de samenstelling allemaal netjes 
passen en direct verwerkbaar zijn. Tijdens het snijden denk je al na over de interne logistiek; 
hoe je de delen zo goed mogelijk kunt stapelen voor transport, eventuele opslag en/of verdere 
verwerking door een collega uit jouw team.

Wat is hiervoor nodig?

• Je beschikt over LBO+/MBO werk- en denkniveau en hebt minimaal de opleiding 
Constructiebankwerker of Bankwerker met goed gevolg doorlopen;

• Je bent in staat zelfstandig vanuit productietekeningen te werken;
• Je hebt enige kennis van CNC en/of nestingsprogrammatuur van Lantek;  
• Je hebt enkele jaren ervaring met plasmasnijmachines (pré);
• Je hebt de drive hoge kwaliteit te willen leveren;

Medewerker Mechanische Assemblage

Wat wordt van je verwacht?

Je gaat (mee)werken in onze fabriek aan het mechanisch assembleren van componenten 
tot hoogwaardige subassemblages waaruit later complete klantspecifieke machines worden 
samengesteld. Je wordt hiertoe on-the-job getraind door onze ervaren collega’s. Waar nodig 
wordt ook jouw elektrotechnische, pneumatische en/of hydraulische kennis bijgeschaafd. 
Vanuit je eigen verantwoordelijkheidsgevoel controleer je nauwgezet je eigen werk om 
collega’s in de keten na jou niet teleur te stellen. Eventuele aanpassingen voer je (na 
overleg) zelfstandig door, leg je nauwkeurig vast en benodigde correcties overleg je tijdig 
met het productiemanagement om de werkvoorbereiding actueel te houden.  Kwalitatief 
goede en deugdelijke subassemblages maken is jouw passie!!

Wat is hiervoor nodig?

• Een technische MBO-opleiding (bijv. Werktuigbouw, Mechatronica);
• Je kunt vanaf tekening zelfstandig en in teamverband werken;
• Je hebt een goede kijk op (het samenspel van) mechanica, hydrauliek, pneumatiek en 

elektrotechniek;
• Je hebt een praktische en flexibele instelling;
• Je werkt gestructureerd, kwaliteitsbewust en bent stressbestendig.

Medewerker metaalbewerking 
(CNC-Plasma)
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TECHNIEK

Meer info over deze functie?
Bel of mail mij!

Erik Boon
T: 06 505 170 61
E: erik.boon@vltest.com

Solliciteer:
Stuur je CV en motivatie naar 
HRM@vltest.com

TECHNIEK

Meer info over deze functie?
Bel of mail mij!

Erik Boon
T: 06 505 170 61
E: erik.boon@vltest.com

Solliciteer:
Stuur je CV en motivatie naar 
HRM@vltest.com

https://www.vltest.nl/nl/vacancy/cnc-plasmasijmachine-operator
https://www.vltest.nl/nl/vacancy/medewerker-mechanische-assemblage
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Medewerker Bedrijfsbureau

Wat wordt van je verwacht?

Je komt naast een zeer ervaren collega te werken die uitkijkt naar jouw hulp. Jullie zijn de spil in een 
gestructureerde aansturing van de fabriek net zoals een processor in een computer. Buiten de order- 
en leverplanning behoort ook de externe inkoop behoort tot jullie takenpakket. Het belangrijkste 
doel is ervoor te zorgen dat je belangrijkste klant tijdig kan beschikken over de bestelde producten. 
Problemen pak je pragmatisch aan, analyseer je en stem je af met alle betrokkenen. Je maakt de 
technische product- en artikeldata aan in Ridder IQ en beheert deze; doet er analyses op, komt met 
verbetervoorstellen en voert deze ook door. Jouw belangrijkste drijfveren zijn leverbetrouwbaarheid, 
servicegerichtheid en kwaliteit.

Wat is hiervoor nodig?

• MBO+/HBO werk- en denkniveau, Een technische opleiding (WTB, Electro) is een pré,
• Nevi-1 en/of -2 is een pré,
• Betrokken, communicatief en verbindend,
• Analytisch met affiniteit voor ERP en MS Office; bij voorkeur Ridder IQ,
• Doel- en oplossingsgericht

TECHNIEK

Meer info over deze functie?
Bel of mail mij!

Edwin van Gestel
T: 06 533 398 53
E: edwin.vangestel@vltest.com

Solliciteer:
Stuur je CV en motivatie naar 
HRM@vltest.com

Medewerker 
Order- / Bouwbegeleiding

Wat wordt van je verwacht?

Bij veel klanten gaat het plaatsen van nieuwe voertuigtestapparatuur gepaard met (stevige) 
bouwkundige voorzieningen. In het traject vanaf orderintake tot en met installatie in het veld 
ben jij de ‘spin in het web’. Samen met de betrokken sales- en accountmanager ‘ontzorg’ je 
de klant. Je zorgt er voor dat alle technische details en afspraken op tijd zijn gemaakt. Alle 
voorbereidingen moeten perfect zijn georganiseerd om onze reputatie waar te maken.  Jouw 
belangrijkste drijfveren zijn een betrouwbaarheid, hoge klanttevredenheid en ‘getting the job 
done’.

Wat is hiervoor nodig?

• Minimaal MBO+ werk/ denkniveau;
• Bewezen ervaring met bouw- en werktuigbouwkundige werkzaamheden;
• Stevige communicatieve vaardigheden en organiserend vermogen;
• Doel- en resultaatgericht
• Spreekt goed Nederlands en Engels. Frans is een sterke pré.

TECHNIEK

Meer info over deze functie?
Bel of mail mij!

Herman Lens
T: 06 153 276 98
E: herman.lens@vltest.com

Solliciteer:
Stuur je CV en motivatie naar 
HRM@vltest.com

S O L L I C I T E E R  O P  W W W.V LT E S T. N L / N L / O V E R - V LT/ W E R K E N - B I J - V LT

https://www.vltest.nl/nl/vacancy/medewerker-bedrijfsbureau
https://www.vltest.nl/nl/vacancy/technisch-support-medewerker-bouwbegeleiding
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Medewerker Service-administratie

Wat wordt van je verwacht?

Nieuwe en bestaande klanten zijn onze beste ambassadeurs en verdienen de juiste 
behandeling. Je zorgt voor de administratieve verwerking en opvolging van bestellingen, 
reparaties en klachten. Jouw accuratesse is de basis voor een juist en actueel klantbeeld en 
betrouwbare registratie van de ‘machinebase’. Voor onze service engineers is dit van groot 
belang om de juiste onderhouds- en kalibratiewerkzaamheden uit te voeren. Met jouw 
klantgerichtheid maar zeker ook standvastigheid, zorgvuldigheid en sensitiviteit ben je in 
staat om klanten vertrouwen te geven en ook zaken gedaan te krijgen. Jouw belangrijkste 
drijfveren zijn een kwaliteit, hoge klanttevredenheid en accuratesse. 

Wat is hiervoor nodig?

• MBO werk/denk niveau – commercieel-administratief;
• Ervaring in technische bedrijven met onderhoud en service-activiteiten;
• Affiniteit met techniek is een pré
• Beheersing van de Nederlandse, Engelse taal in woord en geschrift. Frans is een pré.
• 24 uur per week beschikbaar (ma/di/3e dag in overleg);

ADMINISTRATIEF
Meer info over deze functie?
Bel of mail mij!

Herman Lens
T: 06 153 276 98
E: herman.lens@vltest.com

Solliciteer:
Stuur je CV en motivatie naar 
HRM@vltest.com

Medewerker debiteurenbeheer 

Wat wordt van je verwacht?

Er kunnen vaak verschillende redenen zijn waarom een factuur niet volgens afspraak wordt 
betaald. Als professioneel partner richten we ons op een duurzame relatie met onze klanten; 
servicegericht maar gelijkwaardig. Je draagt zorg voor een effectieve en professionele 
communicatie met klanten over niet nagekomen betalingscondities en lost eventuele disputen 
op in nauwe samenwerking met diverse interne stakeholders. Je houdt het debiteurenbestand 
up-to-date en verstrekt managementoverzichten. Jouw belangrijkste drijfveren zijn 
betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en ‘afspraak-is-afspraak’.

Wat is hiervoor nodig?

• MBO+ werk- en denkniveau in een financieel/juridische richting;
• Minimaal 2 jaar werkervaring op een debiteurenadministratie;
• Beheersing van de Nederlandse, Engelse taal in woord en geschrift. Frans is een sterke pré.
• Uitstekende computervaardigheden MS-Office;
• 24-32 uur per week beschikbaar.

ADMINISTRATIEF

Meer info over deze functie?
Bel of mail mij!

Mike van Meurs
T: 06 234 325 44
E: mike.vanmeurs@vltest.com

Solliciteer:
Stuur je CV en motivatie naar 
HRM@vltest.com

S O L L I C I T E E R  O P  W W W.V LT E S T. N L / N L / O V E R - V LT/ W E R K E N - B I J - V LT

https://www.vltest.nl/nl/vacancy/administratief-medewerker-service-06-fte

https://www.vltest.nl/nl/vacancy/administratief-medewerker-service-06-fte
https://www.vltest.nl/nl/vacancy/debiteurenbeheer-06-08-fte


Assistent-manager Productie 

Wat wordt van je verwacht?

Technologisch hoogwaardige producten maken, dat is waar je mee bezig wil zijn. Je bent als 
geen ander op de hoogte van de productieplanning voor de mechanische en elektronische 
assemblage. Het is jouw verantwoordelijkheid om de assemblage als sluitstuk van het 
fabricageproces in goed overleg en vanuit teamwork tijdig de optimale resultaten te laten 
bereiken. Je houdt overzicht, biedt intern inzicht en verbetert permanent door je analyses vanuit 
het systeem (Ridder IQ). De beste “middelen” die je hiervoor krijgt zijn onze gemotiveerde 
en vakbekwame collega’s! Je staat er nooit alleen voor, maar krijgt support van de Manager 
Productie met wie je samen de gehele productie runt. Jouw belangrijkste drijfveren zijn kwaliteit, 
organisatievermogen en continue verbetering.

Wat is hiervoor nodig?

• MBO+/HBO werk- en denkniveau: WTB, Electro of Mechatronica 
• Analytisch met een sterke affiniteit voor ERP en MS Office; bij voorkeur Ridder IQ,
• Een betrokken mensenmens; een teambouwer sterk gericht op continue verbetering,
• Zo’n 4-6 jaar aansturingservaring op je dashboard,
• De drive om zo goed mogelijk te willen presteren en dit op je team over te dragen.

TECHNIEK

Meer info over deze functie?
Bel of mail mij!

Edwin van Gestel
T: 06 533 398 53
E: edwin.vangestel@vltest.com

Solliciteer:
Stuur je CV en motivatie naar 
HRM@vltest.com

Technisch productmanager 
(elektro / mechatronica)
Wat wordt van je verwacht?

Het team technisch productmanagement bewaakt en ontwikkelt - samen met 
het software-ontwikkelteam – het technisch DNA van onze organisatie. Met jouw 
deskundige inbreng vertaal je technische wet-/regelgeving naar huidige en toekomstige 
oplossingen, draag je mede zorg voor het productconcept en typegoedkeuringen op 
electro-technisch vlak en bewaak je de Life Cycle van electronische componenten in 
het productassortiment (EoL). Daarnaast lever je technische ondersteuning aan zowel 
collega’s (bv. sourcing/inkoop) of het oplossen van klantklachten.  Je wordt enthousiast 
om je technische kennis in te zetten voor het verzorgen van technische presentaties en 
trainingen voor klanten, stakeholders en collega’s. Jouw belangrijkste drijfveren zijn een 
kwaliteit, kennisoverdracht en structurele probleemoplossing.

Wat is hiervoor nodig?

• Hbo’er Mechatronica of Electrotechniek met affiniteit voor mechanica 
• Bewezen affiniteit met voertuigtechniek;
• Bewezen ervaring met productcertificeringen en CE-richtlijnen voor machinedossiers
• Sterke communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk)
• Analytische samenwerker

TECHNIEK

Meer info over deze functie?
Bel of mail mij!

Mike van Meurs
T: 06 234 325 44
E: mike.vanmeurs@vltest.com

Solliciteer:
Stuur je CV en motivatie naar 
HRM@vltest.com
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https://www.vltest.nl/nl/vacancy/assistent-productiemanager
https://www.vltest.nl/nl/vacancy/technisch-product-manager-elektronicamechatronica

