Wij zoeken per direct een

Zelfstandig monteur (binnen en buiten)
Jongejans Luchttechniek BV is een familiebedrijf waarbij de oprichters als aandeelhouders nog
betrokken zijn bij de bedrijfsvoering. Al meer dan 30 jaar werken wij vanuit onze fabriek in
Den Helder met meer dan 30 medewerkers aan afzuiginstallaties op maat. Wij zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen van afzuigsystemen voor de agrarische sector. Hierbij kun je denken
aan afzuiging voor uien, aardappelen, bloembollen en zaden maar wij bieden ook oplossingen
voor de houtsector en industrie.
Alle facetten van de bedrijfsvoering, vanaf de verkoop t/m montage op locatie, hebben wij in
eigen beheer. Als team werken wij, ieder vanuit zijn/haar eigen expertise, met een gemeenschappelijk doel: Het creëren van gezondere werkomstandigheden en schonere agrarische
producten. Daarbij wordt altijd gekeken of er ruimte is voor verbetering en luisteren wij naar de
aangedragen ideeën.
Wegens uitbreiding zoeken wij per direct een:

Zelfstandig monteur (binnen en buiten)
Het is een afwisselende functie waarbij je de ene periode productiewerk verricht op het
gebied van leidingwerk/kanten/constructie/assemblage volgens instructies en/of tekening
in onze fabriek. Je leert daar alle machines en producten kennen. De andere periode word
je ingezet om afzuiginstallaties op locatie bij de klant te plaatsen en aan te sluiten. Je zorgt
voor een vlotte doorgang van de werkzaamheden door middel van de juiste afstemming
met de klant en met je collega van de afdeling projectleiding.
Deze eigenschappen zijn belangrijk om jezelf in te herkennen: zelfstandig, handig, netjes,
samenwerken en flexibel.

Functie-eisen:

• MBO Constructiewerker of vergelijkbaar en 2 jaar relevante werkervaring in machinebouw
of installatietechniek
• Technisch inzicht en ervaring met tekening lezen
• Goede communicatieve vaardigheden
• In bezit van VCA diploma

Wij bieden:

• Een uitdagende functie bij een internationaal opererend, informeel bedrijf
• Salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO Metaalbewerkingsbedrijf
• Afwisselende werkzaamheden in een technische en moderne werkomgeving
• Plezierige werksfeer

Reageren

Bel met Thom Goedhart: 0223 66 06 66 of stuur je motivatie en CV naar
t.goedhart@jongejans-luchttechniek.nl
Jongejans Luchttechniek B.V. Breeuwersweg 5, 1786 PG, Den Helder, jongejansluchttechniek.nl

