Vacature Service Monteur
Wie zijn wij

Wat ga je doen
De functie van installatiemonteur houdt in:

✓
✓
✓
✓

Het verrichten van preventief onderhoud,reparaties en revisiewerkzaamheden
Signaleren, analyseren en verhelpen van storingen
Biedt de klant zo nodig oplossingen aan voor verbetering van de installatie
De werkzaamheden worden door de servicemonteur zelfstandig uitgevoerd

De servicemonteur is ook beschikbaar voor storingsdiensten.

Wie zoeken wij
Vakbekwaamheidskwalificatie is een vereiste . Je bent minimaal in bezit van de volgende opleidingen:
•
•
•

MBO Installatietechniek
VCA
rijbewijs B

✓ Je hebt ervaring in een soortgelijke functie
✓ Wij vinden “klantvriendelijkheid” erg belangrijk. Je bent dan ook representatief voor onze
		
		
		

organisatie. Wij streven er immers naar dat niet alleen alles goed wordt aangelegd, maar
dat de klant tevreden is met de manier waarop jij je in zijn of haar huis of werkplek beweegt.
Je werkt dus ook netjes en kunt pro actief inspelen op veranderingen.
✓ Je beschikt over goede sociale en contactuele eigenschappen. Je bent tenslotte het
		 visitekaartje van ons bedrijf.

VACATURE

Van Lier Installatietechniek is gevestigd in Maasbracht. Wij zijn specialist op het gebied van
sanitair, gas-, water-, CV-/ aircosystemen, duurzame energiesystemen en oliebranders in zowel
de woningbouw, utiliteitsbouw en scheepvaart. Wij zijn een groeiende organisatie met
12 gedreven medewerkers. Klant- en service gericht werken staan bij ons hoog in het vaandel.
Om dat te kunnen realiseren vragen we van onze medewerkers om mee te denken en eigen
verantwoordelijkheid te nemen. Ons werkgebied is hoofdzakelijk Midden-Limburg.
Om ons team van 3 service monteurs te versterken zijn wij op zoek naar een Service Monteur.

Vacature Service Monteur
Wat bieden wij

Spreekt het bovenstaande profiel je aan?
Dan ben je bij van Lier Installatietechniek aan het juiste adres.
Stuur je cv en vertel ons in je sollicitatiebrief waarom jij de geschikte persoon bent ter
versterking van ons team monteurs. Stuur je e-mail naar info@vanlieritm.nl Heb je vragen?
Neem contact op met Jean-Pierre van Lier 0475-462105.
Bezoek ook onze website voor meer informatie over ons bedrijf.

Contactgegevens
Van Lier Installatietechniek Maasbracht
Jean-Pierre van Lier
Haverkamp 5
6051 AC Maasbracht
0475-462105
info@vanlieritm.nl
www.vanlieritm.nl

VACATURE

• Een fulltime baan
• Een afwisselende baan waarbij geen dag hetzelfde zal zijn;
• Wij houden niet van poeha en hebben aandacht voor de klant. Wij bieden je dan ook een
		 no-nonsens cultuur met prettige collega’s in een goede werksfeer;
• Wij geloven in de ontwikkeling van onze medewerkers en je krijgt dan ook voldoende
		opleidingsmogelijkheden;
• Het salaris is marktconform passend bij een functie service monteur

