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:

Leerling- / Hulpmonteurs
Wil jij het liefst zo snel mogelijk aan het werk in de installatietechniek? En wil je tegelijkertijd je diploma’s behalen?
Dan is de functie leerling-/hulpmonteur iets voor jou. Wil jij graag een BBL opleiding volgen bij een erkend
leerbedrijf? Dan zijn wij op zoek naar jou! Kom bij ons werken als leerling-/hulpmonteur en wij betalen jouw
opleiding. In deze functie ondersteun je de eerste monteur bij het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden en
krijg je begeleiding van een ervaren praktijkopleider, zodat jij jezelf kan ontwikkelen tot een echte vakman.

Wij bieden
•
•
•
•
•

Een uitdagend BBL-traject met een ervaren praktijkopleider.
Goede opleidingsmogelijkheden.
Je werkt 4 dagen per week bij ons bedrijf, waardoor je de techniek in de praktijk leert.
De 5e dag ga je naar school en leer je de theorie bij een erkend ROC.
Een afwisselende baan binnen een dynamisch familiebedrijf.

Wij vragen
•
•
•

Iemand die enthousiast en leergierig is en alles wil weten over de techniek.
Een goed gemotiveerde leerling-/hulpmonteur die graag wil doorgroeien binnen ons bedrijf.
Om voor deze functie in aanmerking te komen, dien je minimaal te beschikken over een MBO diploma of hier mee bezig
te zijn.

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

