Chiel Siemers De Duurzame Installateur B.V.

Viaductstraat 8, 9561 AA Ter Apel
0599-764467
www.csinstallatietechniek.nl

Wij zijn per direct op zoek naar een aantal monteurs bij Chiel Siemers De Duurzame
Installateur te Ter Apel.

Calculator/werkvoorbereider W-installaties
Als calculator ben jij verantwoordelijk voor het opstellen van begrotingen en offertes. Het
geheel zelfstandig calculeren, opstellen en gereedmaken van (calculatie-)projecten. Je
plant, coördineert en voert voortgangscontrole van de werkzaamheden uit. Je beoordeelt
en adviseert bij inschrijvingsbepalingen, leveringsvoorwaarden, voorschriften, contracten,
administratieve bepalingen.
Functie inhoud:
■ Uittrekken van bestekken en tekeningen.
■ Calculatie renovatie- en nieuwbouwprojecten.
■ Werkvoorbereiding.
■ Ondersteuning verkoop.

Beveiligingsmonteur
Functie inhoud:
Als beveiligingsmonteur zal je complexe installaties kunnen aanleggen. Daarnaast zal je
ook zelfstandig verantwoordelijk zijn voor het installeren, programmeren en opleveren
van alarminstallaties, camera- en toegangscontrolesystemen. Het oplossen van storingen
en het plegen van onderhoud behoort tevens tot de dagelijkse praktijk. Je hebt ook een
belangrijke informerende rol. Klanten zitten vol vragen en verwachten duidelijke instructies.
Functie eisen:
■ Minimaal een MBV-diploma.
■ Verklaring omtrent gedrag.
■ Grote mate van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en ervaring.

Koelmonteur (Stek/F-gassen diploma)

Functie eisen:
■ Afgeronde MBO opleiding.
■ Ervaring in de branche is een pré.
■ Zelfstandig en in teamverband kunnen werken.
■ Commerciële instelling.

Als koelmonteur heb je een zelfstandige functie binnen onze organisatie. Er staat een volledig uitgeruste serviceauto op je te wachten om zelfstandig koeltechnische installaties,
airconditioners, wartempompen en luchtbehandelingsinstallaties te installeren, onderhouden, inspecteren, reviseren en in het bedrijf stellen.

Een fulltime zelfstandige loodgieter

Je analyseert storingen, verhelpt deze en gaat op zoek naar oplossingen. Je bent ook verantwoordelijk voor het in bedrijf stellen, testen en opleveren van klimaat technische installaties bij onze klanten. Je hebt een klantvriendelijke instelling en bent breed inzetbaar.

In de functie loodgieter ben je verantwoordelijk voor reguliere werkzaamheden in de installatietechniek. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanleggen en installeren van sanitair-,
gas-, airco- of cv installaties. Waar nodig verricht je mogelijk ook onderhoudswerkzaamheden. Het betreft projecten in zowel nieuwbouw als renovatie.

Functie inhoud:
■ Je voert zelfstandig onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uit aan koelinstallaties
■ Je voert periodieke onderhoudscontroles en onderhoudswerkzaamheden uit.
■ Je installeert nieuwe installaties

Functie eisen:
■ Een gerichte opleiding op MBO niveau.
■ Ervaring als zelfstandig monteur;
■ Ervaring in het werken met Werktuigbouwkundige installaties.
Denk hierbij aan cv-ketels en ventilatiesystemen;
■ Ervaring met duurzame energie (warmtepompen en zonne-energie)
is een pre;
■ Technisch inzicht, zelfstandigheid, probleemoplossend en
servicegericht;
■ Stek diploma (geen vereiste)

Functie eisen:
■ Je hebt een F-gassen diploma (voorheen STEK)
■ Je hebt koeltechnische ervaring
■ Je bent een doener maar ook stressbestendig
■ Je kan zelfstandig werken en praktisch denken
■ Je bent klantgericht, resultaatgericht en gaat accurraat te werk

Servicemonteur W-installaties
De servicemonteur werkt aan installaties, zoals centrale verwarming- en klimaatsystemen,
luchtbehandeling-, gas- en stookinstallaties, sanitaire- en drinkwatersystemen. De meeten regeltechniek is ook helemaal jouw ding. De werkzaamheden voer je uit bij diverse
klanten/opdrachtgevers in alle mogelijke gebouwen.
Functie inhoud:
■ Je bent verantwoordelijk voor het onderhouden van cv-installaties
■ Je verhelpt zelfstandig storingen aan deze installaties.
■ Je stelt de installaties in werking.
■ Installeren van nieuwe installaties
Functie eisen:
■ Een MBO installatietechniek afgeronde opleiding niveau 4;
■ Je bent een doener maar ook stressbestendig;
■ Je kan zelfstandig werken en praktisch denken;
■ Enkele jaren ervaring met de meet- en regeltechniek;
■ Je bent klantgericht, resultaatgericht en gaat accuraat te werk.

Wat bieden wij:
Wij bieden onze werknemers goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden aan,
waarbij de inschaling afhankelijk is van je opleiding en ervaring. In een persoonlijk gesprek zullen deze mogelijkheden uitgebreid toegelicht worden.
Verder biedt het werken bij Chiel Siemers De Duurzame Installateur een aantal voordelen:
■
■
■
■

Je werkt in een hecht team;
Je werkt in een dynamische werkomgeving;
Een uitdagende baan waar je zelfstandig kan werken.
Tevens bieden wij je de mogelijkheid tot het volgen van cursussen
om de persoonlijke ontwikkeling te bevorderen.

Ben jij de monteur die wij zoeken?
Schrijf of mail een sollicitatiebrief en cv t.a.v. Chiel Siemers of maak een afspraak.
Chiel Siemers De Duurzame Installateur B.V.
Viaductstraat 8
9561 AA Ter Apel
Tel: 0599 - 76 44 67
Mob: 06 - 52 22 20 24
Mail: info@csinstallatietechniek.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Chiel Siemers De Duurzame Installateur
Sterk in Duurzaam Installatiewerk
■ Aardwarmte/warmtepompen
■ Airconditioning
■ Brand- en inbraakbeveiliging
(Chiel Siemers Brand- en
Beveiligingstechniek)

■ Dak- en Zinkwerken
■ Elektra
■ Gas- en water
■ Legionella preventie
■ Riolering

■ Sanitair
(bezoek showroom mogelijk)
■ Service en onderhoud
■ Ventilatie
■ Verlichting

■ Verwarming
■ Vloerverwarming
■ Zonnepanelen

