
Bij Arjan Brok hebben we voor jou een boei-
ende en uitdagende functie beschikbaar, na-
melijk die van (aankomend) zwembadmonteur. 

De functie toegelicht
Als zwembadmonteur ben je verantwoorde-
lijk voor het opbouwen en onderhouden van 
zwembaden. Jij verzorgt dus verschillende 
werkzaamheden die allemaal met zwemba-
den en zwembadtechniek te maken hebben. 
Voor de uitoefening van deze baan is het be-
langrijk dat je beschikt over enige technische 
kennis, wellicht kom je zelfs uit de richting 
elektro-/installatietechniek. Daarnaast ben je 
een handige aanpakker, zowel een teamplayer 
als iemand die graag zelfstandig werkt én be-
schik je over de échte wil om een uitstekend 
eindresultaat te bereiken. Natuurlijk doe je 
dat zowel professioneel als efficiënt. 

Over Arjan Brok
Wij verzorgen tuin- en zwembadprojecten. 
Het merendeel van de projecten vindt plaats 
in de regio, en ook elders in Nederland weet 
men ons regelmatig te vinden. De organisatie 
groeit gelijkmatig en dat bereiken we dankzij 

onze creatieve ontwerpen, betrokken vak-
mensen en kwaliteitsproducten. We hechten 
aan heel tevreden opdrachtgevers en werk-
plezier. Afspraak is afspraak bij ons én we 
overstijgen graag de verwachtingen. 

Wat je kunt verwachten
Als je bij ons aan de slag gaat, dan word 
je uiteraard terdege begeleid. Je krijgt de 
beschikking over een werkbus waarmee jij 
je ook privé kunt verplaatsen. Je bent ver-
zekerd van een goed salaris en secundaire 
arbeidsvoorwaarden. En niet te vergeten; je 
komt terecht in een fijn team met sociale en 
betrokken collega’s. 

Reageer gelijk!
Benieuwd of het helemaal jouw baan is? 
Laat je eens verder door ons informeren over 
deze mooie job. Bel daarvoor met Arjan via 
0653754766 of mail met arjan@arjanbrok.
nl. Voor informatie over onze projecten: zie 
www.arjanbrok.nl. We zijn trouwens geves-
tigd in Herpen. 

We kijken uit naar jouw reactie.

Ben jij zwembadmonteur of wil 

jij zwembadmonteur worden? 

Heb je technische kennis en beschik jij over 2 rechterhanden? 

ontwerp, aanleg en onderhoud 
van tuin en zwembad

WWW.ARJANBROK.NL


