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Isolatiemonteur
Plaats / Provincie: Lelystad / Flevoland
Branche / Niveau: Bouw/Installatie / LBO
Aantal uren / Dienstverband: 40 uur / Fulltime
Vacature referentie: 105664

Bedrijfsomschrijving
Wat maakt het leuk om bij dit familiebedrijf in Lelystad te werken? Je bent bijna nooit twee dagen achter elkaar op
dezelfde plek. Hierdoor is het heel afwisselend werk en door de verschillende projecten leer je ook nog eens heel
veel! De buitendienst bestaat uit 8 monteurs waar jij mee gaat samenwerken. Het gaat dus om een klein bedrijf
waar jij absoluut geen nummer bent!

Functieomschrijving
Wil jij graag een vak leren én werk jij graag met je handen? Dan zoekt dit bedrijf in Lelystad jou als isolatiemonteur.
Als isolatiemonteur houd jij je bezig met onder andere het isoleren van: buizen, pijpen en leidingen. De opdrachten
zijn voornamelijk in de utiliteitsbouw met een divers scala aan opdrachtgevers, maar soms voer je ook een
opdracht uit bij een particulier.
Bij dit bedrijf in Lelystad zal je in eerste instantie de monteurs assisteren, waardoor je het vak al heel snel in de
praktijk gaat leren. De meeste klussen zijn in de Randstad.
Een greep uit jouw werkdag: om 06:00 uur stap jij het kantoor in Lelystad binnen en help jij je collega’s met het
inladen van de bus. Daarna drinken jullie even een bakje koffie en gaan jullie op pad. Op locatie heb je
uiteenlopende werkzaamheden: het isoleren van koelleidingen, CV-leidingen en bijvoorbeeld het monteren van een
plaatwerk op het dak. Om 15:00 uur ben je klaar met je werkzaamheden of eerder als het werk al klaar is. Uiteraard
krijg jij wel gewoon 40 uur per week uitbetaald!

Functie-eisen
Jij bent geschikt om aan de slag te gaan als isolatiemonteur bij dit familie bedrijf in Lelystad als jij:
Gemotiveerd en enthousiast bent om het vak van isolatiemonteur uit te oefenen.
Punctueel bent (met andere woorden: jij bent op altijd op tijd op je werk aanwezig!);
Niet bang bent om soms op hoogte te werken;
In het bezit bent van een rijbewijs en VCA (dit is een pré);
Woonachtig bent in Lelystad of omgeving Flevoland.

Een NEN gecertificeerd uitzendbureau
FDU BV hanteert de Algemene Voorwaarden van de NBBU, gedeponeerd bij de
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en bij de Kamer van Koophandel te
Amsterdam onder nr. DS 40538398.
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Arbeidsvoorwaarden
Als isolatiemonteur kan jij bij dit bedrijf rekenen op:
Salaris conform CAO klein metaal (voor 21 jaar en ouder zal het startsalaris rond €10,50 bruto per uur
bedragen);
Reiskostenvergoeding als je buiten Lelystad woonachtig bent;
Een vak leren in de praktijk;
Kleinschalig bedrijf met een prettige werksfeer.

Sollicitatieprocedure
Spreekt deze baan je aan en zie jij jezelf helemaal terug in het functieprofiel? Wacht dan niet langer en solliciteer
direct! Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met een van onze medewerkers via
0320-748800. Vacature referentienummer 105664
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