
Ervaren luchtkanalenmonteur regio Panningen (Fulltime)

Segment Techniek, Bouw
Opleiding MBO
Dienstverband Fulltime
Regio Noord-Limburg
Jouw nieuwe werkgever:

Voor een opdrachtgever in Noord-Limburg zijn we op zoek naar een luchtkanalenmonteur.

Wegens het opstarten van een nieuwe tak binnen deze organisatie zijn we op zoek naar een luchtkanalenmonteur voor
het reinigen van luchtkanalen. Deze opdrachtgever behoort tot de top van Nederland in de asbestbranche, heeft zijn
zaakjes goed op orde, beschikt over goed en innovatief equipment en staat orde, netheid en structuur hoog in het
vaandel.

Jouw werkzaamheden als luchtkanalenmonteur:

We zoeken een specialist met aantoonbare ervaring op het gebied van technisch reinigen. Je bent dagelijks op locatie bij
klanten om diverse werkzaamheden te verrichten zoals het (de-)monteren van de kanalen en het reinigen hiervan. 

Naast het werk als luchtkanalenmonteur bestaat er de mogelijkheid dat je ook werkzaamheden in de asbestsanering gaat
uitvoeren. Dit is in overleg en indien niet gewenst zeker bespreekbaar. 

Het vak van een asbestsaneerder lijkt misschien gevaarlijk, maar wanneer je dit werk met beleid en verstand uitvoert, dan
behoren de werkzaamheden misschien wel tot de meest veilige in de bouwbranche.

Gezien dit een nieuwe tak van sport is bij de opdrachtgever zijn ze op zoek naar een ervaren monteur die bereid is om
andere werknemers binnen de organisatie kennis en kunde bij te brengen.

Wat deze functie jou biedt:

Zelfstandig werk met heel veel verantwoordelijkheid.

De mogelijkheid tot het behalen van je DAV-certificaat.

Fulltime functie in een dynamisch en informeel bedrijf.

Intentie om bij goed functioneren bij de opdrachtgever in dienst te treden.

Salari&euml;ring volgens de cao bouw.

Wat wij van jou vragen:



Een vakgerichte opleiding in de ventilatietechniek.

Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband met een opdracht uit de voeten, en je hebt een praktische klant- en
servicegerichte instelling.

In het bezit van rijbewijs B.

Bent bereid om jouw kennis en kunde over te dragen op andere werknemers.

Interesse?

Ben jij de luchtkanalenmonteur die wij zoeken? Twijfel dan niet om jouw cv vandaag nog te versturen naar cv@retro-pd.nl
Heb je nog vragen of ben je nieuwsgierig geworden naar deze werkgever? Bel ons dan op 0475-527017. Hopelijk tot
snel!

mailto:cv@retro-pd.nl

