Vacature Technicus W installaties
Vakgebied: Installatietechniek
Locatie: Klarenbeek
Type: 32-40 uur
Opleidingsniveau: MBO
Werkervaring: 1-3 jaar
Nummer: 1554543

Nu Solliciteren

Bedrijfsprofiel
Onze opdrachtgever is een innovatieve en groeiende installateur welke zich specialiseert in het realiseren van
duurzame technische installaties. Veel van deze installaties hebben betrekking op nieuwbouw en renovatie van grote
retailketens en verschillende utiliteitsprojecten. Het bedrijf kenmerkt zich door een familiaire werksfeer en een ‘niet
lullen maar poetsen’ mentaliteit. Bovendien willen zij iedere medewerker maximaal maken door middel van
vakgerichte opleidingen en opleidingen.
Functieomschrijving
Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een Technicus W-installaties. Deze vacature gaat om een vaste
baan. Als Technicus W-installaties bestaan je werkzaamheden in hoofdzaak uit het zelfstandig ontwerpen, uitwerken
en eventueel tekenen van werktuigbouwkundige apparaten in utiliteitsgebouwen. Bij grotere projecten stuur je
beginnende technici en tekenaars aan. Bij de kleinere projecten ben je in staat het volledige ontwerp zelfstandig uit te
voeren. Naast het ontwerpen en tekenen ben je verantwoordelijk voor het bewaken van jouw eigen werkzaamheden,
het onderhouden van contacten met de overige projectpartners en het controleren en begeleiden van de
uitvoeringstekeningen.
Functie-eisen
Om goede invulling te kunnen geven aan de functie van technicus beschik je over minimaal een afgeronde MBO+
opleiding richting werktuigbouwkunde of installatietechniek aangevuld met ervarenheid binnen utiliteitsprojecten.

Je bent in staat te functioneren op HTS-niveau (diploma is geen vereiste)
Enkele jaren ervarenheid in het ontwerpen van gebouwinstallaties
Je kan zowel zelfstandig als in teamverband goed werken
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 ervarenheid en competenties
Reiskostenvergoeding of een auto van de zaak
Ruime opties op het gebied van toepasbare cursussen voor de installatietechniek
Ben je geïnteresseerd geraakt in bovenstaande vacature en wil je eerst het één en ander doornemen 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 doornemen en bij interesse
een afspraak te maken ter kennismaking. Een afspraak buiten kantoortijden is mogelijk bij ons op kantoor of een plek
bij jou in de omgeving. Uiteraard worden alle contacten discreet behandeld.

Jorieke Vale
Sr. Adviseur Industrie en Installatietechniek
j.vale@eminentgroep.nl
06 - 41 61 92 73
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