
 

Heb jij affiniteit met techniek en apparatenbouw? Vanuit een eigen 
technische achtergrond of disciplines als marketing en sales? Klaar voor 
een tweede stap in jouw carrière? Spreekt de rol van manager jou aan en is 
dit ook nog eens een diep gekoesterde wens?  

Dan is dit de vacature voor jou en ben jij degene die wij zoeken. 
 

Operationeel Manager 

  

Wie zijn wij? 
AAA Lab Equipment B.V. is een technische onderneming die zich toelegt op 
ontwikkeling, ontwerp en bouw van apparatuur voor microbiologisch 
onderzoek en analyse. We produceren apparatuur zowel in serie als op 
maat voor klanten over de hele wereld. Het bedrijf is ontstaan vanuit de 
traditionele machinebouw, en staat tegenwoordig bekend als innovator en 
fabrikant van specialistische laboratoriumapparatuur. Samen met onze 
zusterbedrijven PK Machinebouw en AAA Lab Service bewegen we ons al 
meer dan een kwart eeuw succesvol in de markt. 

Wat houdt de functie in? 
Afhankelijk van jouw kennis, ervaring en ambitie krijg je de mogelijkheid om 
binnen de aanwezige resources een eigen portfolio samen te stellen vanuit 
de resultaatgebieden R&D, product development, operations, marketing, 
sales en relatiebeheer. Een ideaal vertrekpunt zou zijn een combinatie van 
technische kennis of affiniteit en ervaring met klantcontact, commercie en 
marketing.  

 
Wat vragen we van jou? 

• Mbo+/Hbo werk- en denkniveau (techniek, werktuigbouw, etc.) 
• Bij voorkeur een technische achtergrond 
• Mechanische kennis van apparatuur en machines is een voordeel 
• Affiniteit met technische innovatie (sleutelen, verbeteren, 

perfectioneren) 
• Ervaring met marketing en commercie  
• Leidinggevende ervaring is een pre 
• Nederlandse en Engelse taal; Duits is een pre 



  
Wat mag je van ons verwachten? 
Een mooie baan met toekomstperspectief bij een succesvolle, 
snelgroeiende onderneming. Volop ontwikkelkansen voor jouw specifieke 
talenten en ambities. Prima salaris, met groeipotentie naar gelang prestatie 
en bijdrage aan resultaat en expansie.  
 
Informatie en sollicitatie 
Heb je belangstelling en wil je meer weten over de functie, ons bedrijf, de 
sollicitatie of heb je andere vragen over deze vacature? Neem dan contact 
op met Peter Krul op 06-48609697. 
Stuur je schriftelijke sollicitatie met CV naar 
peter.krul@aaalabequipment.eu 
 
Na beoordeling van het CV en geschiktheid zullen we je uitnodigen voor 
nadere kennismaking.  

 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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