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Restauratie-Specialist (M/V) 
(of aankomend) 

Historische Tanks en Pantservoertuigen 

BAIV BV in Nederweert 
 (Full- of Parttime) 

 
Ben jij iemand met passie voor historisch militair gepantserd materieel; wil 
jij vol toewijding deze ‘veteranen’ kwalitatief hoogwaardig restaureren en 
zit de liefde voor ambachtelijke kennis in jouw DNA of ben je bereid dat te 
leren?  

Dan ben JIJ degene die wij zoeken! 
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In Nederweert hebben wij een prachtige werkplaats waar we historische militaire 
pantservoertuigen en tanks voor klanten uit de hele wereld restaureren. Omdat BAIV de 
afgelopen jaren een behoorlijke groei heeft doorgemaakt, hebben wij ruimte voor nieuwe 
collega’s.  

 
 

De functie 
In jouw functie ben je dagelijks bezig met het 
restaureren van cultuur-historisch militair 
erfgoed. Een bijzonder proces, waarbij je tal 
van uitdagingen tegenkomt. Geen enkele dag 
is hetzelfde. Het begint vrijwel altijd met een 
object, dat al vele decennia geleden is 
afgedankt en achtergelaten. Samen met een 
team ben jij diegene, die het voertuig weer 
volledig terugbrengt in zijn oorspronkelijke 
staat en soms zelfs beter! 
 
De werkzaamheden zijn veelal 
werktuigbouwkundig. Kennis van Automotive 
strekt tot aanbeveling. Het uiteindelijke doel is 
een volledig gerestaureerde tank of 
pantservoertuig, dat onderdeel wordt van de 
rijdende collectie van particuliere 
verzamelaars of musea. 

mailto:info@baiv.nl


  

     BAIV BV I British and American Infantry Vehicles  Doc: 2022-06 BAIV vacature restauratiespecialist MV.docx     page 3 of 4 
 

   Titaniumstraat 11    T  +31 6 518 22 502 COC  Eindhoven 54606837 our theme channels   
   NL-6031 TV Nederweert  E info@baiv.nl  Swift RABONL2U    EVENTS  baiv.events 
   The Netherlands    VAT NL851369704B01 IBAN NL21 RABO 0166 4905 65 AUCTION  tracksandtrade.com 
 
   BAIV BV is a licensed Arms & Weapons Dealer NL20191618779 and SCC* approved Company 2017/6.0* 

 
 

BAIV.NL 

Omdat het soort werkzaamheden bij BAIV enorm breed is, zijn er veel mogelijkheden om in te 
stappen en door te groeien. Daarom denken wij aan ervaren monteurs die hun sporen 
hebben verdiend en ook aan schoolverlaters die enthousiast zijn en nog veel willen leren  
(dit kunnen zowel dames als heren zijn!!). 
 

Wie zijn wij? 
Naast het takenpakket wil je natuurlijk ook weten in welk bedrijf je terecht komt.  
BAIV BV, opgericht in februari 2012, heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een 
toonaangevende organisatie, die zich richt op de restauratie van historische militaire 
pantservoertuigen en tanks. 
Onze afzetmarkt is zeer specifiek en internationaal georiënteerd. Een groot deel van onze 
omzet komt uit het buitenland.  
 
BAIV is een open en platte organisatie, waar momenteel 17 medewerkers betrokken zijn. 
Contact maak je gemakkelijk in onze informele organisatie met korte lijnen. Bovendien zijn al 
onze medewerkers (gemiddelde leeftijd 37 jaar) echte aanpakkers, met passie en gedreven 
om een voertuig weer in oorspronkelijke staat te brengen. 
 
Voor medewerkers is een intern instituut ontwikkeld, de 'BAIV Academy®', dat medewerkers 
ondersteunt met kennis- en vaardigheidstrainingen. Bovendien beschikt BAIV over een eigen 
bibliotheek met originele militaire handleidingen en documentatie (vaak in het Engels). 
 
Voor klanten die bij BAIV een tank of gepantserd voertuig kopen inclusief de restauratie, 
heeft BAIV de ‘Customer Experience (CEx)’ ontwikkeld. Daarmee worden klanten regelmatig 
op de hoogte gehouden (via foto's, mails en apps) over de voortgang van de restauratie 
van ‘hun’ voertuig.  
 

Wie zoeken wij? 
• Je bent een aanpakker, neemt initiatief en hebt een brede interesse in techniek en 

passie voor militaire voertuigen; 
• LBO/MBO werk- en denkniveau en kennis op het gebied van werktuigbouwkunde 

en/of de Automotive; 
• Je kunt improviseren en bent oplossingsgericht; 
• Je houdt ervan om je werkzaamheden aan de hand van een planning uit te voeren 

en daarbij prioriteiten te stellen; 
• Je bent woonachtig in een gebied maximaal 45 km. rondom Nederweert of op 

termijn bereid hiernaar toe te verhuizen; 
• Je vindt het werken in teamverband leuk; 
• Je bent bereid om te leren. 
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Wat bieden wij?  

• een enorm leuke- en uitdagende functie met veel toekomstperspectief; 
• een gerespecteerd en informeel bedrijf met een uitstekende internationale reputatie; 
• toegang tot een breed scala aan technische mogelijkheden; 
• een bij de functie behorend salaris en dito arbeidsvoorwaarden; 
• en uiteraard een enthousiaste groep collega’s! 

 

Is deze baan op je lijf geschreven en wil je deel uit maken van 
ons team van specialisten, reageer dan meteen!  
 
Stuur je CV en motivatie per E-mail naar: 

BAIV BV 
t.a.v. de heer Hille de Gooijer 
Titaniumstraat 11 
NL-6031 TV Nederweert 
The Netherlands 
T +31 6 145 93 890 
E hille@bizzalicious.nl  

 
Kijk voor meer informatie op onze website www.baiv.nl, Facebook of 
Instagram of neem telefonisch contact op met Hille de Gooijer. 
N.B.: Sollicitatie sluit op maandag 18 juli 2022 einde dag  
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