Werken bij

Servicemonteur

Als servicemonteur ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig onderhouden, aanpassen, repareren en het oplossen van storingen van E en W
installaties. Je verricht klein klantenwerk aan leidingen, sanitair, dak werkzaamheden, warmtepompen verwarmingstechniek, ventilatietechniek, gas,
water en diverse andere installaties. Vanwege de diverse urgente storingen
kun je snel schakelen en kan je goed om gaan met extra tijdsdruk. Je ziet
het als een uitdaging om elke storing tot een goed eind te brengen.
Functie eisen
•
Opleiding MTS(MBO) richting Installatietechniek;
•
In het bezit van rijbewijs B;
•
Stressbestendig;
•
Enthousiaste en flexibele instelling;
•
Kennis van duurzame techniek;
•
Klantgericht;
•
Commercieel;
•
Bereid om storingsdiensten te draaien;
•
Op korte termijn beschikbaar voor een nieuwe uitdaging.
Wat wij bieden
•
Een uitstekend salaris;
•
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
•
Opleidingsmogelijkheden;
•
Doorgroeimogelijkheden;
•
Zelfstandige baan binnen een dynamische organisatie.

Meer informatie of solliciteren?
Neem dan contact met ons op of kijk op www. zonderlandbv.nl!
Technisch Buro Zonderland B.V.
T.a.v. dhr. H. Zonderland
Tilledyk 4
9047 KJ Minnertsga
T. 0518 - 47 13 66
info@zonderlandbv.nl

Werken bij

Installatiemonteur
Als Installatiemonteur ben je verantwoordelijk voor het aanleggen, vervangen en renoveren van E en W installaties in zowel nieuwbouw als verbouw.
Je bent zelfstandig en komt te werken in een team met zelfstandige monteurs. Er is genoeg ruimte voor jouw ideeën en initiatieven.
Functie eisen
•
Minimaal een MBO niveau 2 richting de installatietechniek;
•
Je hebt ervaring als monteur;
•
Ervaring met E en W installaties;
•
Kennis van duurzame techniek;
•
In het bezit van rijbewijs B;
•
Klantgericht en flexibele instelling.
Wat wij bieden
•
Een uitstekend salaris;
•
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
•
Opleidingsmogelijkheden;
•
Doorgroeimogelijkheden;
•
Zelfstandige baan binnen een dynamische organisatie.

Meer informatie of solliciteren?
Neem dan contact met ons op of kijk op www. zonderlandbv.nl!
Technisch Buro Zonderland B.V.
T.a.v. dhr. H. Zonderland
Tilledyk 4
9047 KJ Minnertsga
T. 0518 - 47 13 66
info@zonderlandbv.nl

Werken bij

Hulpmonteur
Als hulpmonteur ben je de assistent van onze installatiemonteur(s). Je houdt
je bezig met E en W werkzaamheden, zoals het aanleggen van verwarmingsleidingen, riolering, het installeren van elektra-, sanitair-, gas-, aircoen andere installaties. Waar nodig verricht je mogelijk ook onderhoudswerkzaamheden. Als assistent ondersteun je collega’s en ben je bereidt om het
vak echt te gaan leren.
Functie eisen
•
Afgeronde technische opleiding (installatietechniek is een pre);
•
Enige werkervaring in het monteren installaties;
•
Beschikt over goed technisch inzicht;
•
Bereid om alle voorkomende werkzaamheden uit te voeren;
•
In het bezit van rijbewijs B;
•
Flexibele, gemotiveerde en betrouwbare instelling;
•
De ambitie om verder te willen leren.
Wat wij bieden
•
Een uitstekend salaris;
•
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
•
Opleidingsmogelijkheden;
•
Doorgroeimogelijkheden;
•
Zelfstandige baan binnen een dynamische organisatie.

Meer informatie of solliciteren?
Neem dan contact met ons op of kijk op www. zonderlandbv.nl!
Technisch Buro Zonderland B.V.
T.a.v. dhr. H. Zonderland
Tilledyk 4
9047 KJ Minnertsga
T. 0518 - 47 13 66
info@zonderlandbv.nl

