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FOR A SAFE 
AND HEALTHY 

ENVIRONMENT 

 
Je bezoekt onze klanten voor het aanpassen en beheren van 
drinkwaterinstallaties. Je bent dagelijks op pad, soms in de buurt, maar we 
werken door heel Nederland. Met jouw technische achtergrond en ervaring 
weet je precies wat je moet doen. Onze klanten vind je veel in de zorgsector, 
maar ook appartementen- en sportcomplexen horen erbij.  

Je voert aanpassingen uit aan drinkwaterinstallaties; aanleggen en aanpassen 
van zowel warm als koud water installaties en het plaatsen van drinkwater 
beveiliging. Of je helpt onze klanten om de meest uiteenlopende problemen op 
te lossen in hun water installatie. Je werkt vaak samen met een collega en gaat 
aan het werk aan de hand van tekeningen of een werkomschrijving. Begeleiden 
van leerling monteurs hoort erbij en doe je met plezier. Ons kantoor zit in Putten 
maar we werken door het hele land. 

Het betreft een toffe baan waarbij je komt te werken in een enthousiast en 
succesvol team. Samen met je collega’s ga je voor het beste resultaat en een 
tevreden klant!  

D R O O M  K A N D I D A A T  
 

Dit breng jij mee 
• Het lezen en begrijpen van  

tekeningen  

• Enkele jaren relevante ervaring 

• In staat om zelfstandig en in 
teamverband te functioneren 

• Kennis van voorschriften, 
regelgeving en nieuwe 
ontwikkelingen 

• Probleemoplossend vermogen 
bij technische uitdagingen 

• Een geldig rijbewijs B 
 

Hier kun jij op rekenen 
• Een uitdagende en afwisselende 

baan met een grote mate van 
zelfstandigheid 

• Goede secundaire arbeids- 
voorwaarden waaronder een 
pensioenregeling 

• Een bedrijfsauto met 
gereedschap en een telefoon 

• De mogelijkheid tot het volgen 
van opleidingen 

 
 

Aquative is de specialist in drinkwaterinstallaties en staat garant voor 
praktijkgerichte oplossingen op het gebied van beheer, risico-
inventarisatie en onderhoud van drinkwaterinstallaties. Aquative maakt 
onderdeel uit van de Sansidor groep, een netwerk van professionele 
bedrijven die actief zijn op het gebied van water, lucht, infectiepreventie, 
asbest en gebouwinspecties. Wij zijn op zoek naar een ervaren monteur 
om het huidige team te versterken.  

 
Vacature: Ervaren monteur voor (drinkwater) installaties 
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