Ambitieuze allround installatiemonteur opgelet!
Als allround installateur ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor werkzaamheden
binnen alle facetten van de installatietechniek. Denk hierbij aan het installeren van elektra,
vloerverwarming, gas- of cv-installaties, sanitair, waterleiding enz. Dit gebeurt voornamelijk in de
particuliere sector waarbij we een goede relatie met onze klanten opbouwen. Waar nodig verricht
je ook onderhoudswerkzaamheden in de (particuliere) woningbouw. We werken regelmatig samen
met diverse partners in de bouwsector uit de regio. Daardoor is goede communicatie van essentieel
belang.

Installatiebedrijf J. Scheepstra is voor verschillende projecten op zoek naar:

Allround installatiemonteur (G/W/E)
Installatiebedrijf J. Scheepstra in Yde is een begrip in de regio.
Een kleinschalig installatiebedrijf dat zich richt op particulieren en kleinere projecten.
Service staat centraal en door de persoonlijke benadering is interactie met de klanten een
belangrijk aspect van de werkzaamheden. Door de jarenlange kennis en ervaring tref je bij
installatiebedrijf J. Scheepstra alle diensten onder één dak. Of het nu gaat om gas, water, elektra,
cv-, dak- of zinkwerk, wij denken graag met onze klanten mee.
Functie eisen
·
Minimaal niveau 4 mbo installatietechniek
·
In bezit van geldig diploma Basisveiligheid VCA of bereid dit spoedig te behalen
·
In bezit van rijbewijs B. Bezit van rijbewijs E is een pre
·
Minimaal 5 jaar werkervaring in de installatiebranche
·
Minimale leeftijd 18 jaar
Persoonskenmerken
·
Je bent betrouwbaar, zelfstandig, representatief en beschikt over goede communicatieve
vaardigheden
·
Je bent flexibel ingesteld en hebt een positieve uitstraling
·
Je bent bereid om je kennis up-to-date te houden d.m.v. scholing en/of cursussen
·
Je hebt affiniteit met vernieuwingen in de branche op gebied van o.a. verduurzaming
Wat wij bieden:
Wij bieden een salaris conform cao en afhankelijk van werkervaring en opleidingsniveau. Wij
bieden de mogelijkheid tot het volgen van (bijscholing)cursussen in de branche. Door de schat aan
ervaring en kennis in het vak én door de betrokken- en veelzijdigheid van onze medewerkers, vind
je in ons een betrouwbare en persoonlijk betrokken werkgever.
Ben je enthousiast over deze vacature en zie je een baan bij Installatiebedrijf J. Scheepstra wel
zitten?
Wij zien je sollicitatie graag tegemoet op info@jscheepstra.nl

Installatiebedrijf J. Scheepstra
Norgerweg 106
9494 PC Yde
050-406 1271
www.jscheepstra.nl

