
Heb jij een passie voor techniek en ervaring opgedaan in de installatiebranche? Wil jij graag 
werken aan montage van WTB- en koeltechnische installaties binnen een groeiend bedrijf 
met korte lijnen? Dan ben jij degene die wij zoeken! De Jong Installatieservice B.V. is op 
zoek naar een

INSTALLATIEMONTEUR
KLIMAATTECHNIEK

www.jonginstallatie.nl

Heb jij interesse in deze functie? Dan ontvangen we graag jouw CV en motivatie! Je kunt 
dit mailen naar info@jonginstallatie.nl (onderwerp sollicitatie) of opsturen naar De Jong 
Installatieservice B.V. t.a.v. dhr J. de Jong, Leemansstraat 10, 3364 AG Sliedrecht. Voor meer 
informatie over de functie kun je contact opnemen met dhr J. de Jong, tel. 0184 - 420 132. 

FUNCTIE

Als installatiemonteur ben jij o.a. verantwoordelijk voor het installeren, onderhouden 
en repareren van warmte- en koeltechnische installaties en luchtbehandelingssystemen 
op diverse locaties. Bij dit alles komen aspecten als planning, werkorganisatie, controle, 
uitvoering, veiligheid en kwaliteit aan de orde. Je stuurt eventueel toegevoegde collega’s 
en/of onderaannemers aan. De kwaliteit van jouw werk is ons visitekaartje.

De installatiemonteur die wij zoeken:
• heeft MTS/MBO (werk- en denk niveau) in de richting van werktuigbouwkunde of 

installatietechniek (F-gassen diploma aangevuld met vakgerichte cursussen is een pre);
• heeft ervaring met werktuigbouwkundige installaties;
• beschikt over een rijbewijs en bij voorkeur een VCA certificaat;
• bezit goede contactuele en communicatieve eigenschappen;
• heeft een klantvriendelijke, oplossings- en service gerichte instelling; 
• is flexibel, stressbestendig, werkt graag in een innovatieve werkomgeving en kan zowel 

zelfstandig als in teamverband werken.

FUNCTIE-EISEN

• Een uitdagende baan met afwisselende werkzaamheden en mogelijkheden voor 
persoonlijke groei;

• Goede arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Metaal & Techniek;
• Opgenomen worden in een prettige organisatie die werkt met korte lijnen en een 

bedrijfscultuur waarin collega’s voor elkaar klaar staan;
• Auto van de zaak.

WAT BIEDEN WIJ



Heb jij een passie voor techniek en ervaring opgedaan in de installatiebranche? Wil jij graag 
werken aan montage van WTB- en koeltechnische installaties binnen een groeiend bedrijf 
met korte lijnen? Dan ben jij degene die wij zoeken! De Jong Installatieservice B.V. is op 
zoek naar een

SERVICEMONTEUR
KLIMAATTECHNIEK

www.jonginstallatie.nl

Heb jij interesse in deze functie? Dan ontvangen we graag jouw CV en motivatie! Je kunt 
dit mailen naar info@jonginstallatie.nl (onderwerp sollicitatie) of opsturen naar De Jong 
Installatieservice B.V. t.a.v. dhr J. de Jong, Leemansstraat 10, 3364 AG Sliedrecht. Voor meer 
informatie over de functie kun je contact opnemen met dhr J. de Jong, tel. 0184 - 420 132. 

FUNCTIE

Als servicemonteur ben je het gezicht van De Jong Installatieservice B.V. Je zorgt voor 
optimaal onderhoud en het vinden van de juiste oplossingen voor uitdagende storingen bij 
jouw klanten. Je werkt veelal zelfstandig en voert hierbij alle voorkomende werkzaamheden 
uit. Je bent verantwoordelijk voor je eigen prioriteiten in samenspraak met de planning. Je 
bent je bewust van jouw positie ten opzichte van de klant en het belang van jouw werk.

De servicemonteur die wij zoeken:
• heeft MTS/MBO (werk- en denk niveau) in de richting van werktuigbouwkunde of 

installatietechniek (F-gassen diploma aangevuld met vakgerichte cursussen is een pre);
• heeft ervaring met werktuigbouwkundige- en M&R installaties;
• beschikt over een rijbewijs en bij voorkeur een VCA certificaat;
• bezit goede contactuele en communicatieve eigenschappen;
• heeft een klantvriendelijke, oplossings- en service gerichte instelling; 
• is flexibel, stressbestendig, werkt graag in een innovatieve werkomgeving en kan zowel 

zelfstandig als in teamverband werken;
• is bereid om storingsdiensten te draaien.

FUNCTIE-EISEN

• Een uitdagende baan met afwisselende werkzaamheden en mogelijkheden voor 
persoonlijke groei;

• Goede arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Metaal & Techniek;
• Opgenomen worden in een prettige organisatie die werkt met korte lijnen en een 

bedrijfscultuur waarin collega’s voor elkaar klaar staan;
• Auto van de zaak.

WAT BIEDEN WIJ


