
Allround monteur fulltime
Ben jij een vakbekwame allround technisch monteur- installateur voor het 
plaatsen van onze haarden, kachels en rookkanalen. Werk je graag in team-
verband maar daarnaast ook niet erg om zo nu en dan alleen op pad gaan 
om kleinere opdrachten uit te voeren, service te verrichten of om storingen 
op te lossen. Werk je secuur en maak je graag ons en onze klant blij met een 
prachtig eindresultaat. Dan hebben wij je er graag bij.

Wat wij zoeken:
• Ervaring als monteur, bij voorkeur gas 

en/of elektra onderlegd.
• Zelfstandigheid en oplossingsgericht.
• Streven naar hoog afwerkniveau.
• Representatief en goede contactuele eigenschappen.
• In bezit van rijbewijs.
• Ambitieuze en leergierige mentaliteit.

Wij bieden:
• Afwisselend werk.
• Ondersteuning van ervaren collega’s. 
• Eventuele interne opleidingen. 
• Goede salariëring en sociale voorzieningen. 
• Informele werksfeer binnen ons familiebedrijf. 
• Ruimte voor eigen initiatieven en ontwikkeling.
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Indien u ons team zou willen versterken kunt u uw sollicitatie richten aan: 
 
Heerkens fireplaces 
t.a.v. Dhr. I. Heerkens 
Bedrijfsstraat 14 
5391 LR  NULAND 
info@heerkens.nl 
073 200 1027   
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