Onderhoudsmonteur CV Servicemonteur
Op zoek naar een zelfstandige en zeer afwisselende functie? Solliciteer dan direct en wie weet word jij
onze nieuwe collega!

Wie zijn wij?
Fast-Install B.V. is dé specialist in service- en onderhoud aan alle merken cv-ketels, verwarmingsinstallaties
en loodgieterswerkzaamheden. Wij zijn gevestigd in Berkel en Rodenrijs en in de wijde omgeving zijn wij
dan ook te vinden.
Daarnaast hebben wij nog een aparte afdeling Fast-Works B.V. welke gespecialiseerd is in de bouw en ook
gevestigd is in Berkel en Rodenrijs.

Wat ga je doen?
Afwisselend werk en verantwoordelijkheid is waar jij als cv-monteur blij van wordt. Als cv-monteur houd je
je bezig met alle vlakken van de verwarmings- en installatietechniek in de woningbouw en utiliteit. Cvketels, (hybride) warmtepompen, sanitair, leidingwerk, (zonne)boilers en verwarmingsinstallaties. Jij voelt
je in alle installaties thuis. Je komt te werken onder goede arbeidsomstandigheden en natuurlijk is kwaliteit
leveren jouw ding.

Waar zijn we naar op zoek?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klantvriendelijk en servicegericht
Gedreven en enthousiaste instelling, gemotiveerd om te leren
Vakbekwaam en je denkt oplossingsgericht
Communicatief vaardig en zelfstandig
Woonachtig in de buurt van Berkel en Rodenrijs
Bereid om t.z.t. storingsdienst te draaien
Afgeronde opleiding in de installatietechniek
VCA-certificaat, of dit graag willen halen.
Zelfstandig kunnen werken vanaf tekening of bestek

Wat bieden wij jou
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een zeer afwisselende functie als servicemonteur met een grote zelfstandigheid binnen een jong,
collegiaal en informeel team
Een werkauto van de zaak, je vertrekt bijna altijd vanaf thuis
Alle benodigde communicatiemiddelen
Mogelijkheden voor aanvullende opleidingen
Salaris afhankelijk van ervaring en opleiding
Uitstekende arbeidsvoorwaarden incl. Pensioenfonds
Werkkleding en bescherming (PBM) materialen
Doorgroeimogelijkheden naar een leidinggevende functie
Een fulltimebaan

Wil jij deze baan?
Mail je CV inclusief je motivatie naar Didy Wittmer – info@fast-install.nl - dan nemen wij z.s.m. contact
met jou op.

