Monteur Infra g/w/w (VP) in Midden Nederland
Wij zijn door de groei van ons bedrijf en uitbreiding van onze werkzaamheden op zoek naar een Monteur
Infra gas water (warmte) (VP’er). Het betreft een fulltime functie. Je bent voornamelijk werkzaam in
Midden Nederland. Samen met je ploeg of collega ben je in staat om zelfstandig projecten uit te voeren.
Werkzaamheden
-

Uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden
Tekeninglezen en vertalen naar de praktijksituatie
Aanleggen en monteren van gastechnische installaties
Aanleggen en monteren van waterinstallaties
Uitvoeren van alle andere voorkomende werkzaamheden
Vak gerelateerde administratie voeren, inmeten, tekeningen verwerken en aanleveren
Rapporteren werk, overleg voeren m.b.t. de planning
Signaleren en toepassen van veiligheidsmaatregelen

Functie-eisen en vaardigheden
•
•
•
•
•
•
•

Diploma niveau 2; Monteur Infra g/w/w of gelijkwaardig diploma
In bezit van relevante certificaten: VIAG VP; VCA; BHV; Veilig werken langs de weg CROW
96B
In bezit van B(E)-Rijbewijs
Goede beheersing van de Nederlands taal
Overleggen en samenwerking met alle (vak)gerelateerde functies
Communiceren in het belang van onze organisatie
Oplossingsgericht kunnen denken en handelen

Wat bieden wij jou?
Een gezond bedrijf met leuke collega’s. Je werk is afwisselend en meestal ben je ergens in Midden
Nederland aan het werk. Alle verplichte trainingen en keuringen worden door ons geregeld en bekostigd.
Op ons bedrijf is de CAO voor Metaal en Techniek van toepassing.
Wij bieden jou een prettige werksfeer in een jong, innovatief en leuk bedrijf!

Over ons bedrijf
Wij zijn een platte, no-nonsense organisatie. We houden van hard werken en hebben geen 9-5 mentaliteit.
We werken met 1 tak van ons bedrijf in de infrastructuur voor gas, water en elektra. We werken voor
verschillende aannemers en in verschillende regio’s voornamelijk in het midden van het land, waardoor
ons werk afwisselend en zeker niet saai te noemen is.
De 2de tak bestaat uit de zuig- en blaastechniek. We werken voor o.a. bedrijven, semioverheidsinstellingen,
gemeenten, aannemers en particulieren.
Wat we doen is bijvoorbeeld vervuilde grond wegzuigen en schone grond terugblazen. Voor de infra
kunnen we in moeilijk bereikbare kabel- en leidingtracets gelokaliseerd zand/ grond wegzuigen. Dit kan
ellendige, kostbare schades voorkomen.
Kijk maar eens op de site: www.methorst-zuigtechniek.nl

