Monteur Kabelgoten
Locatie
Rotterdam
Functieomschrijving
Je gaat werken binnen ons enthousiast team van monteurs en je bent het visitekaartje van De
Vraagbaakgroep. Wij bieden ruime opleidingsmogelijkheden om je te ontwikkelen in deze functie!
Je bent verantwoordelijk voor het monteren van de goot en railsystemen. Door opmeten en
uitrekenen weet je waar de systemen bevestigd moeten worden. Je gaat nauwkeurig te werk en je
hebt goed inzicht om de systemen te kunnen bevestigen. Je bent bekend met een slijptol en je gaat
nauwkeurig te werk. De werklocaties kunnen door heel Nederland zijn.
Ben jij enthousiast, heb je technisch inzicht en wil je je ontwikkelen tot specialist?
Dan ontvangen we graag je CV en motivatie!
Functie eisen









Enthousiast, montage ervaring en technisch inzicht
Prestatiegericht en je wil je doelstellingen halen
Zelfstandig maar je kan ook goed in een team werken
In het bezit van een rijbewijs
In het bezit van eigen vervoer is een pré
In het bezit van een geldig VCA certificaat
Klantvriendelijk en goede communicatieve vaardigheden
In het bezit van eigen gereedschap is een pré

Wat kun je van ons verwachten?
De Vraagbaak Groep biedt je mogelijkheden om je verder te ontwikkelen, afwisselend en uitdagend
werk in een betrokken team. Een goed salaris en passende arbeidsvoorwaarden.
Salaris
Het salaris is afhankelijk van je werkervaring maar marktconform en conform cao. Tevens bieden wij
ruime opleidingsmogelijkheden.
Bedrijfsprofiel
De Vraagbaak Groep is een combinatie van Vraagbaken, werkzaam op het gebied van technische
installaties en management. De Vraagbaak Groep is in staat om een pakket van technische
dienstverlening aan te bieden op het gebied van elektrotechniek, klimaattechniek, sanitair, meet- en
regeltechniek, ICT , telematica, beveiliging bouwfysica, milieu, logistiek en transport. Iedere
Vraagbaak is gespecialiseerd en heeft kennis van bepaalde disciplines. Of het nu gaat om advies,
engineering, begrotingen, calculaties, management, inspectie, detachering, opleiding, montage of
tekenwerk, “De Vraagbaak Groep” heeft het allemaal zelf in huis.

Contactinformatie
Spreekt deze vacature je aan? Reageer dan direct via de button “solliciteren”. Vul de vragen zo
volledig mogelijk in en vergeet niet je CV mee te sturen.
Aquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

