Monteur

Plaats van de functie:
In deze functie rapporteer je aan de leidinggevend monteur.
Doel van de functie:
Je voert zelfstandig de reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan installaties
uit volgens de specificatie in de opdracht.
Voornaamste taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn:







Zelfstandig installeren, repareren en onderhouden van technische installaties volgens de
specificaties en planning;
Verzorgen van de technische voorbereiding van het werk en de organisatie op de werkplek;
Melden van afwijkingen tijdens de uitvoering van een project, signaleren en bewaken van
meer- en minderwerk;
Informeren van en afstemmen met opdrachtgever of leidinggevende op het project;
Het terugkoppelen over de uitvoering van de werkzaamheden naar de direct leidinggevende;
Ondersteunen van collega's door het geven van technische hulp en aanwijzingen en het
geven van instructies aan hulpmonteurs.

Functie eisen:
Wij zoeken een ambitieuze monteur. Je bent gedreven in je vak en technisch inhoudelijk ben je een
expert. Je beschikt over een MBO technische opleiding en over 3-5 jaar werkervaring in een
soortgelijke functie. Je hebt daarmee de deskundigheid en de vaardigheden ontwikkeld om het vak
adequaat uit te oefenen. Je bent resultaatgericht, wilt graag bijdragen aan de doorontwikkeling van
onze organisatie en streeft naar optimalisatie in het werkproces. Je bent gewend initiatief te nemen
en stelt je op als ambassadeur van Engberink Technische Installaties.
Wat biedt Engberink Technische Installaties:
Je bent verantwoordelijk voor montages aan machines en installaties en je voert technische
werkzaamheden uit bij verschillende opdrachtgevers uit verschillende branches. Je bent nauw
betrokken bij de voorbereidingen van projecten. Je werkt in een omgeving met een gemotiveerd en
enthousiast team met jarenlange kennis en kunde. Onze projecten kenmerken zich met name door
hun diversiteit in zowel de industrie als de utiliteit. Tevens maken we ook de uitstap naar zeer luxe
woningbouw. Arbeidsvoorwaarden zijn conform cao Technisch Installatiebedrijf, werkervaring en
functie.

Solliciteren:
Indien je geïnteresseerd bent zien wij je CV en motivatie graag tegemoet:
info@engberink.nl
t.a.v. mevrouw L. Peper
Voor vragen kun je ons bereiken op: 0546-821155

