Vacature ervaren en leerling monteur/loodgieter
Vanwege de groei van onze onderneming zijn wij opzoek naar een ervaren en een leerling
monteur/loodgieter.
Als (leerling) monteur ben jij het gezicht van Aquative. Je bezoekt onze klanten voor het beheer
van drinkwaterinstallaties en/of het aanpassen en installeren van drinkwaterinstallaties. Je bent
dagelijks op pad door heel Nederland en weet met jouw technische achtergrond en ervaring wat
je moet doen.
Hoe ziet je werk eruit?
Jij voert voornamelijk aanpassingen uit aan drinkwaterinstallaties: Het aanleggen en aanpassen
van zowel warm als koud water installaties. Dit doe je niet alleen, je werkt zoveel mogelijk
samen met een collega. Ons kantoor zit in Putten, vanuit daar werken we door het hele land.
Wie ben jij?
Jij bent een enthousiast persoon die staat voor het bedrijf. Je hebt een technische achtergrond
en ervaring op het gebied van drinkwaterinstallaties. Je bent zelfstandig en klantgericht. Je kunt
omgaan met de verantwoordelijkheden die je krijgt en je bent pro actief. Daarnaast ben je
bereid om jezelf te ontwikkelen. Spreekt dit je aan, dan zijn wij op zoek naar jou!
• Je hebt enkele jaren werkervaring op het gebied van drinkwaterinstallaties.
• Je hebt goede communicatie vaardigheden, bent zelfstandig en klantgericht.
• Je kunt omgaan met de verantwoordelijkheden die je krijgt en je bent pro actief.
• Jij vindt het prettig om jezelf te blijven ontwikkelen.
• Je bent in het bezit van Rijbewijs B
Wat bieden wij?
Wij bieden een uitdagende en afwisselende functie binnen een leuk team en een succesvol
bedrijf. Je krijgt ruimte voor eigen ontwikkeling, een marktconform salaris, premie vrij pensioen
en een telefoon van de zaak.
Aquative
Aquative is een bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in de waterbeheersing en dan met name in
legionella preventie. Op dit gebied bieden we diverse diensten aan, zoals advisering, het
uitvoeren van bacteriologisch onderzoek (monstername), het beheren van drinkwaterinstallaties
en het aanpassen en installeren van (drinkwater)installaties. Onze klanten zijn zorginstellingen,
stichtingen, hotels, campings, zwembaden, voedselproducenten en scholen. Wij richten ons met
name op Midden Nederland, maar hebben klanten door het hele land.
Solliciteren of meer weten?
Heb je vragen over de vacature? Neem contact op met Marcel Muller via 0341 455308.
Solliciteren kan uitsluitend schriftelijk via de post of per e-mail. Je kunt je sollicitatiebrief met
motivatie en CV sturen naar onderstaand adres:
Aquative B.V.
Da Costastraat 8C
3881 JH Putten
0341 455308
marcel@aquative.nl

