VACATURE (LEERLING) MONTEUR
MG Vloerverwarming heeft het gehele proces van ontwerp tot en met de productie en montage van de vloerverwarming in eigen
hand. Met ons team van deskundige monteurs kunnen we beter dan wie dan ook inspelen op de wensen van de klant. Met een jong
en fris team krijgen wij dit voor elkaar. Wegens uitbreiding van onze vestiging in Mierlo zoeken wij jonge en enthousiaste monteurs
die graag ons team komen versterken!
Als monteur werk je samen met je collega’s op projecten in de utiliteit, woningbouw of op andere projecten op het gebied van
vloerverwarming. Jouw werkzaamheden bestaan voornamelijk uit montagewerkzaamheden van vloerisolatie, vloerverwarmingsleidingen, verdelers, draadloze en bedrade regelingen, reparatie en bijkomende werkzaamheden.

Wat verwachten wij van jou:

Wat kun je van ons verwachten:

·

·
·

Je hebt een echte hands-on mentaliteit, je bent
leergierig, enthousiast en klantgericht;

·
·
·
·

Je begint samen met een collega in de montage;
Een salaris in overeenstemming met de zwaarte van

Je hebt geen negen tot vijf mentaliteit;

de functie. Ook de secundaire arbeidsvoorwaarden

Je bent in het bezit van rijbewijs B;

zijn zonder meer uitstekend;

·

Je bent minimaal in het bezit van een geldig VCA

Een enthousiaste werkomgeving die mede succesvol

basis certificaat of je staat open voor deze cursus;

blijft omdat er plaats is voor gezonde evaluatie. Ook

Je kunt tekening- en maatvoering lezen. Je hebt geen

hierin ligt een belangrijke rol voor jou.

specifieke opleiding nodig binnen de

·

vloerverwarmingsbranche.

Groei naar hoofdmonteur of technische
ondersteuning mogelijk.

Ben jij onze volgende vloerverwarmingsmonteur? Reageer dan nu op deze vacature! Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met commercieel directeur Peter van Tilburg via 088-7780050 of 06-21872494
Bij gebleken geschiktheid, voor onbepaalde tijd.

Sterk in projectenwerk
Ambachtweg 12 · 5731 AG Mierlo · +31 (0)88 77 800 50 · info@mgvloerverwarming.nl
Staarten 5 · 5281 PK Boxtel · +31 (0)88 77 800 55 · www.mgvloerverwarming.nl

