Vacature Leidinggevend monteur woningbouw
Vakgebied: Installatietechniek
Locatie: Wezep
Type: 32-40 uur
Opleidingsniveau: MBO
Werkervaring: 3-5 jaar
Nummer: 1478130

Nu Solliciteren

Bedrijfsprofiel
Deze installateur is de partner van opdrachtgevers in de installatietechniek. Samen willen ze voor het hoogst mogelijke
resultaat gaan. Centraal staan hierin het meedenken met de klant en het ontwerpen en installeren van hoogwaardige
installaties. Meedenken met de klant al vroegtijdig in de ontwerpfase is het sleutelwoord van deze organisatie. Van te
voren de afspraken duidelijk bespreken, zodat er geen verrassingen achteraf zijn. Kwaliteit en betrouwbaarheid
voorop, maakt dat veelvuldige investering in de medewerkers erg belangrijk is. Vertrouwen is de basis van elke
samenwerking: de samenwerking tussen collega’s en de samenwerking tussen medewerkers en opdrachtgevers!

Functieomschrijving
Voor één van onze opdrachtgevers zijn wij op zoek naar een enthousiaste, gedreven Leidinggevend Monteur voor
projecten in de woningbouw. Je zal werken aan renovatie en nieuwbouw projecten.
De Leidinggevend Monteur voert zelfstandig installatie werkzaamheden uit aan alle installaties volgens de
specificaties in de opdracht en stuurt daarbij een team van monteurs aan.
Je taken zullen bestaan uit:
Storing verhelpen aan installaties
Leiding geven aan monteurs
Begeleiden van de monteurs, het coördineren van de werkzaamheden op de bouw in samenspraak met de
aannemer en het bewaken van de uitvoering van de werkzaamheden volgens gegeven specificaties en
planning
Regelmatig overleg met opdrachtgevers
Het tijdig signaleren van verstoringen in de voortgang, het bewaken van meer-/minderwerk en het rapporteren
aan de projectleider of werkvoorbereider
Afhandeling van werk- en/of projectbonnen
Je bent het visitekaartje van het bedrijf en zorgt voor tevreden klanten
Verantwoordelijk voor de oplevering van technische installaties
Functie-eisen
Aantal jaren relevante werkervaring als Leidinggevend monteur in de woningbouw
Een afgeronde MBO opleiding
Je hebt leidinggevende capaciteiten en ervaring met aansturen van monteurs
Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit
In het bezit van een VCA VOL certificaat
Aanbod
Deze vacature betreft een vaste baan bij onze opdrachtgever
Je krijgt via Eminent een jaarcontract en aansluitend een vast contract bij deze opdrachtgever
Arbeidsvoorwaarden volgens het CAO
Salaris is afhankelijk van ervaring en competenties
Reiskostenvergoeding of een auto van de zaak
Ruime mogelijkheden op het gebied van vakinhoudelijke opleidingen voor de installatietechniek
Ben je geïnteresseerd geraakt in bovenstaande vacature en wil je eerst het één en ander bespreken alvorens te
solliciteren? Neem dan contact op met één van onze adviseurs installatietechniek per mail of telefoon. Uiteraard zijn

wij ook bereikbaar via LinkedIn. Wij komen graag in contact met jou om het inhoudelijk te bespreken en bij interesse
een afspraak te maken ter kennismaking. Een afspraak buiten kantoortijden is mogelijk bij ons op kantoor of een
locatie bij jou in de omgeving. Uiteraard worden alle contacten discreet behandeld.

Jorieke Vale
Adviseur Industrie / Installatietechniek
j.vale@eminentgroep.nl
06 - 41 61 92 73
Nu Solliciteren
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