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Over het bedrijf:
De opdrachtgever zorgt goed voor haar personeel in een mooi en modern kantoor. Van daaruit laten
ze iedere dag weer zien een specialist te zijn in het bewerken van metaal voor heel veel verschillende
toepassing. Ze leveren voor een groot deel maatwerk in bijna elke denkbare sector. Denk aan bouw,
musea, overheid, retail, zorg, agri & food, transport, machines en ga zo maar door. Iedere vorm van
metaalbewerking kunnen ze aan.
De sfeer in deze platte organisatie is no nonsense, open en eerlijk en dat allemaal in een
professionele technische omgeving. De plek voor iedere Mechanisch Monteur Buitendienst om in te
willen werken.
Wat ga je daar doen?
Als Mechanisch Monteur Buitendienst kom je te werken bij een opdrachtgever die een echte
deskundige is op het gebied van bouwkundige beveiliging. Hieronder vallen brand-, inbraak-, kogelen explosiewerende deuren maar ook andere gevelelementen. Daarnaast worden er de meest
uiteenlopende metalen constructies gemaakt. Gen locatie is hetzelfde, daarom wordt er alleen
maatwerk geleverd.
De, zelf, geproduceerde onderdelen worden turn-key op locatie opgeleverd. Om dit te voor elkaar te
krijgen, zoek ik Mechanisch Monteur die het team van buitendienstmonteurs komt versterken.
Een greep uit de werkzaamheden en verantwoordelijkheden:
 Monteren en installeren van bouwkundige beveiligingsoplossingen.
 Zo nu en dan kan glaszetten ook een onderdeel van je werk zijn.
 Omdat niet alles altijd gaat zoals het bedacht is, is het belangrijk dat jij moeiteloos
aanpassingen en eventuele reparaties kunt uitvoeren.
 De meeste projecten worden in Nederland uitgevoerd, maar af en toe is een uitstapje buiten
Nederland ook mogelijk.

Wat wordt er van je gevraagd?






LBO+ niveau (WTB/metaal).
Enige relevante werkervaring is een pré.
Een WTB-tekeningen lezen is gesneden koek voor jou.
Je bent communicatief vaardig, initiatiefrijk, dienstverlenend en hebt een klantgerichte
houding.
Je kunt net zo goed alleen als in teamverband werken.




Je bent in het bezit van een geldig VCA certificaat.
Tot slot heb jij rijbewijs B(E).

Waar kun jij op rekenen?








Een jaar-, of halfjaarcontract bij de opdrachtgever zelf. Jij mag kiezen!
Een open en eerlijke organisatie met een no-nonsense mentaliteit.
Prettige werksfeer in een platte organisatie.
Marktconforme primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Een veelzijdige uitdaging bij een werkgever die techniek op hoog niveau heeft zitten en jou
stimuleert om jezelf te blijven ontwikkelen met trainingen en opleidingen.
Een werkgever die ambitieus is en al jaren een stabiele groei laat zien. Dat geeft zekerheid en
biedt mogelijkheden voor jou.
Tot slot kom je te werken in een veelzijdig bedrijf met veel specialismen. Dit zorgt ervoor dat
jouw werk nooit eentonig is, maar altijd weer anders en leuk.

Is dit de baan die jij zoekt? En ben jij de Mechanisch Monteur Buitendienst die ik zoek? Dan moeten
wij snel kennismaken met elkaar en wie weet krijg ik jou snel aan de sollicitatietafel bij deze mooie
opdrachtgever.
Het enige wat jou te doen staat, is jouw meest recente CV en echt hele korte motivatie mailen naar:
vincent@vipuitzendbureau.nl . Ik laat zo snel mogelijk wat van mij horen.

