OVER DE FUNCTIE
Als monteur werktuigbouwkunde werk je in teamverband of zelfstandig
aan diverse projecten in de woningbouw, horeca, hotels en utiliteit.
Jouw werkgebied is hoofdzakelijk de randstad maar soms zit er een klus
daarbuiten bij.
Je ontvangt opdrachten, eventueel inclusief omschrijving, schema`s en overige
technische informatie, voor diverse installaties en werkzaamheden. Maar ook
komt het regelmatig voor dat je moet werken aan de hand van beperkte
technische informatie. Je installeert systemen voor verwarmingsinstallaties en
luchtbehandeling compleet met alle benodigde apparatuur en stelt
apparatuur/installaties in bedrijf. Eventueel pas je ter plekke programmatuur
aan. Je geeft gebruiksinstructies en adviseert inzake technische wijzigingen.
Taken van de monteur werktuigbouwkunde zijn:
•
•
•
•
•
•
•

Zelfstandig of met een collega’s uitvoeren van het aanpassen en/of aanleggen
van complete installaties.
Het zelfstandig of met een collega oplossen van storingen, en lekkages.
Het optimaliseren van de installaties.
Alle administratieve werkzaamheden welke bij de uit te voeren taken behoren.
Het melden van wijzigingen ten opzichte van de tekening;
Eventueel leiding geven aan stagiaires en begeleiden van leerlingmonteurs;
Uitvoeren van werkzaamheden volgens de geldende normen op veiligheids- en
milieugebied worden uitgevoerd.

ERVARING
•
•

•

•

Je hebt een diploma richting Werktuigbouwkunde op MBO niveau 3 of hoger;
Je beschikt over en ervaring in het verrichten van werkzaamheden aan de
volgende installaties:
- Verwarmingsinstallatie - Luchtbehandelingsinstallatie
Het is een pre als je ook thuis bent in de volgende installaties:
- Hemelwaterafvoeren
- Riolering
- Tapwaterinstallatie
- Gasinstallatie
- Sanitair
- Koelinstallatie
Je bent in het bezig van een geldig rijbewijs B.
Als monteur werktuigbouwkunde ben je:

•
•
•
•
•

woonachtig in een straal van 25 km van de Almere.
zelfstandig, flexibel en accuraat;
In staat om tekening te lezen.
inventief in het zoeken en vinden van technische oplossingen;
representatief en communicatief ingesteld.

WAT WIJ BIEDEN
Wij zijn een midden/klein bedrijf met een leuke ploeg. Bij de Bundel
installatietechniek ben je geen nummer maar een collega waar andere collega’s
op kunnen bouwen zoals jij ook op je collega’s kunt rekenen. Naast een
plezierige werksfeer, biedt de Bundel Installatietechniek je een aantrekkelijk
salaris en uitstekende arbeidsvoorwaarden en een pensioenregeling. Daarnaast
biedt de Bundel Installatietechniek je alle mogelijkheden om binnen de
organisatie te werken aan jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling door
middel van interne en externe trainingen en opleidingen.
Belangrijke punten voor ons:
•
•
•
•
•

Uitdaging in je werk;
Werk & privé balans;
Variatie in werkzaamheden;
Gezonde dosis zelfstandigheid & verantwoordelijkheid in de functie;
Waardering voor je kennis, inzet en resultaat.

INTERESSE?
Heb je interesse in deze of een andere functie bij de Bundel Installatietechniek
Neem dan contact op met Igor Oudshoorn.
Igor Oudshoorn:
Email: igor@debundelbv.nl
Tel.: 036-5469991

