SERVICETECHNICUS WTB
Wij zoeken hierbij een klantvriendelijke en servicegerichte monteur voor
het uitvoeren van technisch beheer, service- en
onderhoudswerkzaamheden en het analyseren en verhelpen van storingen
aan verwarming-, luchtbehandeling-, water- en gasinstallaties
Hierbij denken wij aan iemand met:
 Een afgeronde MBO opleiding in de richting
werktuigbouwkunde of installatietechniek.
 Goede commutatieve vaardigheden en een groot
relativeringsvermogen
 Ervaring in installatietechniek of soortgelijke functie
 Geen 9 tot 5 mentaliteit en een praktische instelling
 Bereidheid tot het volgen van cursussen
 Bereidheid tot het draaien van periodieke storingsdienst

TEKENAAR / WERKVOORBEREIDER
INSTALLATIETECHNIEK
In deze functie word u verantwoordelijk voor het ontwerpen en tekenen
van installatietechnische projecten. De werkzaamheden verkeren in
verschillende stadia, van het maken van verschillende berekeningen tot
het afleveren van een tekenpakket welke gereed is voor realisatie van het
project. Tevens zal u ondersteunende werkzaamheden verrichten voor de
calculatieafdeling.
Hierbij denken wij aan iemand met:
•
MBO opleiding installatietechniek aangevuld met MIT W1 of W2
•
Ervaring met Autocad, Nordined en BIM is een pre.
•
Goede commutatieve vaardigheden en praktische instelling
•
Geen 9 tot 5 mentaliteit
•
Ervaring in soortgelijke functie
Wij bieden u een baan met grote zelfstandigheid, verantwoordelijkheden
en mogelijkheid tot het volgen van opleidingen met daarbij een passende
beloning afhankelijk van uw opleiding en ervaring.

ALLROUND INSTALLATIEMONTEUR
Voor klantenwerk en klein-installatiewerk waaronder het vervangen van
centrale verwarmingsinstallaties . Deze monteur moet zelfstandig en in
teamverband werkzaamheden kunnen uitvoeren op het gebied van
verwarmings- en sanitaire installaties.
Hierbij denken wij aan iemand met:
 Een opleiding in de installatietechniek (LBO met vakgerichte
opleidingen / MBO niveau)
 Enkele jaren relevante ervaring in soortgelijke functie

KOELTECHNISCH MONTEUR
Wij zoeken hierbij een klantvriendelijke en servicegerichte monteur voor
het onderhoud van verwarmings- en koeltechnische installaties en het
verhelpen van storingen
Hierbij denken wij aan iemand met:
 Een opleiding tot onderhoudsmonteur koeltechnische
installaties
 Ruime ervaring met koeltechnische installaties
 Bereidheid tot het volgen van cursussen
 Bereidheid tot het uitvoeren van storingsdiensten

