DOOR UITBREIDING ZOEKEN WIJ VERSTERKING VOOR
ONS TEAM EN ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR EEN

INSTALLATIEMONTEUR
Van Dijk en Korteland is een allround
installateur die in 2001 is begonnen.
In die tijd hebben wij ons werkterrein
continu weten te verbreden. En nog
altijd groeien we. Niet alleen in mensen,
maar vooral in kennis.
Met onze aanpak spreken wij steeds
meer opdrachtgevers aan. Wij opereren
vooral in het zakelijke segment, maar
ook voor particuliere klanten steken
we graag de handen uit de mouwen.
Vanuit De Lier bestrijken wij een groot
gebied, vooral in de Randstad.
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Wij zijn op zoek naar een gedreven monteur die weet hoe hij zijn
expertise op klantgerichte wijze moet inzetten. Je voert alle voorkomende
installatiewerkzaamheden uit aan nieuwe en aan bestaande installaties.
Daarnaast verzorg je een heldere rapportage over de door jou uitgevoerde
werkzaamheden en adviseer je de klant over de werking van de
installatie en over eventuele noodzakelijke toepassingen.
Ook zul je o.a. met de volgende taken te maken krijgen:
• Je verzorgt de montage van alle voorkomende installaties en systemen tot
aan de oplevering van een project.
• Je verzorgt de planning van je werkzaamheden en zorgt dat er voldoende
materialen op de klus aanwezig zijn.
• Je geeft leiding aan een assistent-monteur en zorgt dat deze opgeleid
wordt tot een zelfstandig monteur.
• Bijwonen van toolboxmeetingen.
Functie-eisen
Wij zijn op zoek naar kandidaten met het volgende profiel.
• Voor deze functie beschik je over een servicegerichte instelling, goede
contactuele vaardigheden, een flexibele werkhouding en ben je een betrouwbaar aanspreekpunt voor de klant.
• LTS-metaal/installatietechniek of gelijkwaardige ervaring.
• Opleiding monteur installatietechniek.
• Minimaal 2 jaar ervaring in de branche.
• Diploma Basisveiligheid VCA.
• Rijbewijs B.
• Kennis van installatietechniek, service- en onderhoudswerkzaamheden.
• In staat een klein werk te leiden, daarbij gebruikmakend van technische
tekeningen.
• Flexibele instelling, initiatief tonend en een goed verantwoordelijkheidsgevoel.
Je komt te werken bij een professioneel bedrijf, waar met veel plezier hard
wordt gewerkt. Er heerst een collegiale sfeer met een proactieve werkhouding.
Meedenken wordt zeker gewaardeerd.
Arbeidsvoorwaarden
Voor deze uitdagende, afwisselende functie in een dynamische en plezierige
werkomgeving bieden wij een aantrekkelijk salaris met goede secundaire
arbeidsvoorwaarden en uitgebreide opleidingsmogelijkheden.
Voor meer informatie kan je bellen naar 0174 528854 of mailen naar
info@vdenk.nl

