Vacature kozijnmonteur
Functieomschrijving:
Door de huidige groei in onze markt zijn wij op zoek naar een monteur voor kunststofkozijnen, rolluiken en screens.
Inderhees (Onderdeel van Green Power Isolatie) is al ruim 100 jaar een toonaangevend bedrijf in kozijnen en
zonwering in de regio Limburg. Wij werken zowel in de particulieren als in de zakelijke sector. Jaarlijks worden er
ruim 1.500 tot 2.000 woningen door ons verduurzaamd in de regio Limburg.
Wil jij meehelpen aan de energietransitie en met collega’s woningen en bedrijven energiezuiniger maken?
Meld je dan bij Inderhees.

De werkzaamheden bestaan uit:
Heb je geen ervaring als kozijnenmonteur? Geen probleem. In een intensief inwerktraject wordt het vak van
Monteur Kunststof Kozijnen je helemaal aangeleerd.
Jouw werkzaamheden bestaan onder ander uit:
•
•
•

Verwijderen en vervolgens monteren van kozijnen, schuifpuien, horren, vensterbanken, dakkapellen,
rolluiken en screens;
Werken op hoogte;
Afwerken en eventueel kitten van glas en kozijnen.

Je komt terecht in een leuk team van monteurs waar de komende jaren groei in zit.

Functie-eisen:
•
•
•
•
•
•
•
•

MBO werk- en denkniveau;
2 rechterhanden;
Gemotiveerd en leergierig om dit vak te leren;
Je bent representatief voor klanten;
Een echte teamspeler;
Geen hoogtevrees;
In het bezit van rijbewijs B, een geldig VCA certificaat;
Een zelfstandig, service gerichte- en klantgerichte houding.

Daarbij kan je zelfstandig en in teamverband werken. Verder ben je nauwkeurig met oog op kwaliteit, collegiaal,
betrouwbaar, leergierig & flexibel.
Initiatief nemen en meedenken wordt ook gewaardeerd.

Arbeidsvoorwaarden:
•
•
•
•
•

Een interne opleiding tot monteur;
Werken in een klein, maar hecht team van fijne collega’s;
Uitzicht op vast dienstverband;
Werktijden: van 7.30 uur tot 16.15 uur;
Uiteraard een prima marktconform salaris.

Wil je werken bij Inderhees?
Stuur dan je sollicitatiebrief met CV naar: Inderhees, t.a.v. dhr. B. Westenberg Fahrenheitstraat 10, 6003 DC Weert.
Of per e-mail naar: bwestenberg@inderhees.nl

