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Ben jij allround monteur en zoek je een gave baan?
Zoek niet verder, solliciteer bij Mastop Totaaltechniek!
Mastop Totaaltechniek B.V. is een veelzijdig bedrijf. Wij zijn actief als technisch toeleverancier voor de
(glas)tuinbouw, groensector, de bouw en particulieren. Wij maken mooie projecten zoals teeltvloeren,
irrigatiesystemen, pv-installaties, klimaatregelingen en uitdagende waterinstallaties met Irriview
afstandsbeheer voor groenwanden, daktuinen en zwemparadijzen. We hebben projecten in binnenen buitenland!

Functiebeschrijving allround monteur:
Wegens de toenemende vraag naar onze producten en diensten zijn wij met spoed op zoek naar een
allround monteur om ons team te komen versterken. Je zal ingezet worden voor het helpen
samenstellen van water- en elektrakasten voor web-based projecten en stand-alone systemen. Je
gaat klimaatregelingen en uitdagende waterinstallaties monteren, zoals bijvoorbeeld irrigatiesystemen
voor verticale groenwanden! Je vind het niet erg om in je compleet ingerichte monteursbus daarvoor
naar het buitenland te moeten rijden. Indien het een web-based project is, die op afstand zal worden
beheert door ons Irriview team op kantoor, zal je na installatie in samenwerking met hen de benodigde
internetverbinding tot stand brengen. Vervolgens test je samen met het Irriview team of alle data
binnen komt en het softwareprogramma de installatie goed aanstuurt. Jij zorgt dan voor de visuele
controle op locatie. Veel van onze klanten hebben ook een onderhoudscontract waarvoor jij 1 of 2x
per jaar jaar langs gaat om de installatie te onderhouden. Indien het een web-based project is neem je
contact op met het Irriview team om eventuele storingen te bespreken die zij op afstand hebben
gevonden. Deze zal jij vervolgens oplossen op locatie. Ook het oplossen van overige storingen hoort
bij je takenpakket.

Jij gaat:





Water en elektra kasten samenstellen
Uitdagende watergeefsystemen monteren
Storingen aan water- en elektrotechnische installaties oplossen
Deze water- en elektrotechnische installaties ook onderhouden

Wij zoeken:







iemand met een positieve en flexibele instelling
je hebt een oplossingsgerichte en proactieve werkhouding
je kunt zowel goed zelfstandig werken als in teamverband
werkervaring op MBO niveau
je bent in het bezit van je rijbewijs (B) en vind het niet erg om soms naar het buitenland te moeten
rijden.
technisch inzicht is een pré, maar enthousiasme en de wil om te leren wordt enorm gewaardeerd!
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Wij bieden:






Een uitdagende en afwisselende functie met veel zelfstandigheid en ruimte om bij te leren en door
te groeien.
Je komt te werken in een gezellig team in een groeiende organisatie.
Om je werk goed uit te voeren krijgt je een ingerichte monteursbus, en mobiele telefoon en een
tablet.
Een fulltime dienstverband met een marktconform salaris volgens functieniveau uit de CAO
Metaal en Techniek.
25 vakantiedagen en 13 ADV dagen!

Reageer!!
Stuur snel je cv met motivatiebrief naar annelise@mastop.nl en wie weet wordt jij onze nieuwe
allround monteur!
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