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Over het bedrijf:
In Utrecht zit één van de vele vestigingen van de opdrachtgever. Je kunt dus stellen dat het om een
groot bedrijf met passie voor techniek gaat. Ze hebben niet alleen oog voor hun klanten, ook jij als
medewerker bent belangrijk. Met z’n allen creëren ze een prettige en gezonde omgeving waarin
mensen optimaal kunnen werken en verblijven. Ze nemen bij klanten de zorg voor hun gebouw
volledig uit handen, door 24 uur per dag garant te staan voor betrouwbare, efficiënte en duurzame
technische installaties. Doel van die inspanningen is om gebouwen zo energiezuinig en comfortabel
mogelijk te maken.
Wat ga je daar doen?
Als Leidinggevend Monteur ben jij zelfstandig verantwoordelijk voor kleinere Serviceprojecten. Dit
zijn Werktuigbouwkundige werken bij vaste klanten (utiliteit). Je zorgt voor voorbereiding (planning
en bestellen materiaal), geeft instructie aan monteurs en regelt de administratie rondom het werk.
Je bent de schakel tussen het serviceteam (jouw team) en het team dat het onderhoud bij de klant
beheert.
Omdat je zelf meewerkt in de uitvoering heb jij de touwtjes stevig in handen. Je hebt veel contact
met je werkvoorbereider en de projectleider. Vakkennis, veiligheid en organisatietalent heb je hoog
in het vaandel.
Wat wordt er van je gevraagd?
Je bent vakinhoudelijk sterk, neemt graag de leiding en regelt zaken die nodig zijn.
Je houdt het overzicht op het werk en communiceert makkelijk.
Je hebt een afgeronde mbo-opleiding (WEB-4), een lasdiploma (TIG) en minstens 5 jaar relevante
werkervaring.
Waar kun jij op rekenen?
Een afwisselende en uitdagende functie met veel eigen verantwoordelijkheid.
De kans om te werken bij aansprekende opdrachtgevers in zeer uiteenlopende branches, zoals de
zorg, het onderwijs, het bankwezen en de industrie.
Een concurrerend salaris met uitstekende arbeidsvoorwaarden als een auto, telefoon, laptop en een
goede reistijden regeling.

Ben jij de Leidinggevend Monteur die ik zoek? Stuur jouw meest recente CV en motivatie naar:
vincent@vipuitzendbureau.nl . Ik laat zo snel mogelijk wat van mij horen.

