MONTEUR WATERTECHNIEK
Ben jij op zoek naar een uitdagende en afwisselende baan?
Heb je interesse in watertechniek en technisch groen?
Zoek dan niet verder en check deze vacature bij Mastop Totaaltechniek B.V.!

Over Mastop Totaaltechniek B.V.:
Mastop Totaaltechniek B.V. is een veelzijdig en groeiend bedrijf. We maken uitdagende en innovatieve
beregeningsinstallaties in binnen- en buitenland voor groenwanden, daktuinen en zwemparadijzen. We installeren
klimaat- en substraatregelingen, pompunits, zonnepanelen en andere technische installaties. Wij zijn actief als
technisch toeleverancier in de groensector en voor de (glas)tuinbouw. We bieden mooie oplossingen voor
teeltvloeren, en windkeringen en zorgen voor wateropslag. Kortom: alles komt langs bij Mastop Totaaltechniek B.V.

Functiebeschrijving monteur watertechniek:
Als monteur watertechniek heb je een mooie afwisselende functie. Soms werk je op verschillende werklocaties op één
dag, dan weer een paar dagen op een groter project. De ene keer buiten, dan weer binnen. De meeste tijd zit je in
Nederland, maar het komt ook voor dat je bijvoorbeeld naar België of Duitsland wordt gestuurd. De meest
voorkomende taken voor jou als monteur watertechniek:





Je gaat uitdagende waterinstallaties installeren, monteren, inregelen en opstarten. Het gaat om irrigatiesystemen
voor bijvoorbeeld verticale groenwanden, daktuinen of voor het bewateren van de palmbomen in een
zwemparadijs!
Je installeert pomp-, klimaat- en substraatunits.
Je verricht testen, begeleidt het proefdraaien en instrueert zo nodig de klanten t.b.v. een juiste bediening van de
installatie.
Vervangen of repareren van installaties of componenten behoren ook tot je takenpakket. Je draait na de
inwerkingsperiode mee met de storingsdienst.

Jij …







Hebt een afgeronde technische opleiding op MBO-2 niveau of hoger.
Hebt minimaal 1 jaar werkervaring als installatiemonteur of loodgieter.
Bent ondernemend en servicegericht.
Je vind het niet erg om voor projecten soms naar het buitenland te moeten gaan.
Je bent in het bezit van je autorijbewijs. (BE is een pré)
Beheerst de Nederlandse taal goed in woord en geschrift. (Engels is een pré)

Wij bieden:










Een uitdagende functie met veel zelfstandigheid en ruimte op bij te leren.
Je komt te werken in een gezellig team in een groeiende organisatie.
Om je werk goed uit te voeren krijgt je een ingerichte monteurs bus, 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!
Vakantietoeslag van 8% van het bruto jaarsalaris.
Overuren uitbetaald in geld of tijd voor tijd.
Een goede pensioenregeling.
Tussen kerst en oud& nieuw lekker vrij!

Herken jij je in bovenstaand profiel en zie je de functie van monteur watertechniek bij Mastop Totaaltechniek zitten?

Waar wacht je dan op.. Reageer nu!
Stuur snel je cv met motivatiebrief naar annelise@mastop.nl of vul het contactformulier in op
https://www.mastop.nl/contact/ en wie weet wordt jij onze nieuwe monteur watertechniek!

www.mastop.nl

info@mastop.nl

Frankrijklaan 9, 2391PX, Hazerswoude-Dorp

+31 (0)172 23 10 84

