VACATURE
ALLROUND LOODGIETER /
INSTALLATIEMONTEUR
Ben jij een superhandige loodgieter/
installatiemonteur met allround ervaring? Word
jij enthousiast van een klus die jij zelfstandig
oppakt van A tot Z? En vind jij het ook gezellig
om af en toe in teamverband te werken op een
groter project? Neem dan nu contact op, want
Installatiebedrijf Snijders is op zoek naar jou!
Wat ga je doen?
Als Allround Loodgieter/Installatiemonteur ziet geen dag
er hetzelfde uit! De ene dag werk je voor een particuliere
klant, bijv. een reparatie aan een kraan, het vervangen
van een dakgoot of het aanleggen van een gehele
badkamer. De andere dag werk je aan een project
van één van onze vaste aannemers en maak je een
complete W-installatie. Deze functie kent een breed
takenpakket met veel variatie. Daarom verwachten wij
ook een bepaalde mate van zelfstandigheid. Je krijgt een
opdracht mee en met jouw kennis en ervaring ben je in
staat om onze klanten dagelijks optimaal van dienst te
zijn!
Waarom kiezen voor Installatiebedrijf Snijders?
•
Wij zijn een familiebedrijf met een heel hecht team.
En jij bent daarin van harte welkom;
•
Wij bieden een uitstekend salaris met goede
secundaire arbeidsvoorwaarden;
•
Professionaliteit en plezier gaan bij ons hand in hand;
•
Wij zijn veelal regionaal actief (in en rondom Best);
•
Wij stellen ook een eigen bus ter beschikking zodat je
zelfstandig naar het project kan rijden;
•
Wij zijn (samen met jou) voortdurend bezig met
nieuwe technieken en/of verbeteringen;
•
Wij bieden doorgroeimogelijkheden en geven de
ruimte om jezelf te specialiseren in jouw vakgebied
via trainingen en cursussen.

Ben je overtuigd?
Of meer weten over de functie? Neem dan contact
op met Hans Snijders via 0499–399933 of hans@
snijders-best.nl. Kijk voor meer informatie over ons
bedrijf op www.snijders-best.nl.
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Wie ben jij?
•
Een echte aanpakker, gewoon een harde werker;
•
Je kent geen 9 tot 5 mentaliteit. Jij maakt het liefst de
klus af als het nodig is;
•
Representatief en communicatief vaardig, jij verlaat
de klant pas zodra hij of zij tevreden is;
•
Gedreven in je vak en jij zit niet stil (staat open voor
ontwikkeling).
Wat heb je nodig?
•
Je bent minimaal MBO opgeleid, bijv.
Installatietechniek, lts;
•
Je hebt een VCA certificaat (of bereid deze nog te
halen) en werkt volgens de VCA norm;
•
Je bent in bezit van een rijbewijs B ( ‘E’ is als
aanvulling handig).

