Technisch Installatiebureau Van Wijngaarden bv is al jarenlang een begrip in de
installatiebranche en sinds 1908 gevestigd in Nieuwerkerk aan den IJssel.
Als totaalinstallateur bieden wij onze opdrachtgevers een compleet pakket van
klimaat- en sanitaire installaties tot elektrotechniek. Van het eerste advies tot het
ontwerp, de installatie en het onderhoud van technische installaties.
Bij ons familiebedrijf werken dagelijks circa 45 gemotiveerde medewerkers aan
uiteenlopende projecten voor zowel nieuwbouw als renovatieprojecten in de utiliteitsmarkt. Daarnaast zijn wij
actief in service & onderhoud voor zowel de zakelijke als particuliere markt. Van Wijngaarden bv streeft er naar
voortdurend toonaangevend te zijn binnen het vakgebied van klimaat, gas, water en elektriciteit. Om deze ambitie
te kunnen blijven realiseren zijn wij ter versterking van ons team op zoek naar een:

Servicemonteur klimaatinstallaties
Als servicemonteur voer je zelfstandig onderhoudswerkzaamheden uit aan werktuigbouwkundige en regeltechnische installaties.
Je verhelpt storingen en voert onderhoud uit aan installaties, waaronder cv-ketels, ventilatie en luchtbehandelingssystemen, bij
een grote diversiteit aan opdrachtgevers.

Wij bieden
•
•
•
•
•
•

Een fulltime dienstverband.
Afwisselende en uitdagende baan met veel eigen
verantwoordelijkheid.
Prettige en stabiele werkomgeving binnen een dynamisch
familiebedrijf.
Een grote diversiteit aan opdrachtgevers in zeer
uiteenlopende branches, zoals het bedrijfsleven, overheid,
onderwijs, bankwezen, VVE’s, zorg en particulieren.
Goede opleidingsmogelijkheden.
Een uitstekend salaris met aanvullende
arbeidsvoorwaarden.

Wij vragen
•
•
•
•
•
•
•

Ervaring op het gebied van stookinstallaties, kennis van
regeltechniek is een pré.
Een geldig PO diploma en/of servicetechnicus diploma.
Voldoende vakkennis en relevante werkervaring.
Beschikbaar om storingsdiensten te draaien buiten de
normale werktijden.
Een representatief voorkomen, je bent het visitekaartje
van ons bedrijf.
Goed gemotiveerd en een echte teamplayer.
In bezit van een geldig VCA diploma en rijbewijs B.

Voor informatie over de vacature kunt u contact opnemen met mevr. C. Hoogendoorn via het
telefoonnummer 0180-313799. Geïnteresseerden kunnen hun sollicitatie voorzien van CV per
email versturen aan info@tibvanwijngaarden.nl.

