Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://thermo.solutions/jobs/isolatiemonteur-vloer/

Isolatiemonteur (vloer)

ThermoSolutions

Wie zijn wij?

Type dienstverband

Thermo Solutions is een leuk, dynamisch en sterk groeiende organisatie in de
isolatiebranche. Voor onze locaties in Oldenzaal, Burgum en Klundert zijn we op
zoek naar isolatie monteurs die bestaande woningen gaan isoleren en inmeten. Heb
je ervaring of een goede dosis motivatie om een echt vak te leren? Neem dan
contact op of solliciteer direct!

Wat ga je doen?
Als isolatiemonteur ga je kruipruimtes van particuliere woningen isoleren door
middel van het aanbrengen van een TonZon isolatiefolie, ook ben jij
verantwoordelijk voor het inmeten van verschillende klussen. De klant bespaart
direct op de energie rekening.
Je dag begint iedere ochtend op een van onze locaties in Oldenzaal, Burgum of
Klundert met een bak koffie en praat bij met je directe collega’s. Ook is het mogelijk
om vanuit huis naar de klus te rijden, mits je je directe collega ophaalt van huis (of
andersom). Dan hoef je maar 1 keer per week het materiaal op te halen bij een van
onze locaties.

Voltijds

Industrie / Sector
Isolatie

Werklocatie
Oldenzaal – Klundert – Burgum

Basis salaris
€ 2.400,- - € 2.650,-

Geplaatst op:
maart 9, 2022

Met je vaste collega werk je dagelijks diverse klussen af. Om het werk afwisselend
te houden plannen we ook inmeetklussen in, hierdoor is elke dag anders! Omdat
het voornamelijk bij particulieren thuis is ben je tegelijk ons visitekaartje en ben je
verantwoordelijk van A tot Z voor een goede uitvoering.

Wie ben jij?
– Je kunt goed communiceren en samenwerken;
– Je bent in het bezit van een rijbewijs B;
– Je bent niet bang om in kleine ruimtes te werken en kunt goed met verschillende
apparaten omgaan;
– Je leert snel en je wilt jezelf graag verder ontwikkelen;
– Je bent flexibel en klantvriendelijk.

Wat bieden wij?
– Een goed salaris conform bouw CAO
– Reiskosten vergoeding
– Interne opleiding
– Veel doorgroei- en ontwikkelingsmogelijkheden
– Een eigen bus die je deelt met je directe collega

Enthousiast geworden?
Ben je enthousiast geworden na het lezen van deze vacature?
neem dan direct contact op met onze recruiter op 06-1600 20 30 of solliciteer per
mail via werk@thermo.solutions
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