Vacature 2e monteur

Vacature 2e monteur

Over ons:
LUTEC Luchttechniek, gevestigd te Veenendaal, werkt vanuit een unieke positie in de
markt. LUTEC adviseert, levert, monteert en onderhoudt installaties op het gebied van
industriële klimaattechniek. Dit doen wij hoofdzakelijk in Nederland en België, maar zo nu en
dan gaan wij voor klanten ook de grens over. Ons team groeit en telt momenteel ca. 30
enthousiaste collega’s. Naast dit gemotiveerde team vormen innovatie en de door ons zelf
ontwikkelde producten en oplossingen de kern van ons succes. Onze producten leveren een
belangrijke bijdrage aan een gezond en milieuvriendelijk werkklimaat en een verbeterde
productiviteit.
Ter uitbreiding van ons team zijn wij momenteel op zoek naar een 2e monteur

Wij zoeken een: 2e monteur
Als 2e monteur maak je deel uit van één van onze montageteams en ga je dagelijks op pad
met je collega(s) om industriële afzuiginstallaties te monteren. Samen met een hoofdmonteur
vorm jij één team.
De duur van onze projecten varieert in omvang van enkele dagen tot meerdere weken en de
werkzaamheden zijn divers.
Heb jij ervaring met het monteren afzuigsystemen en/of luchtkanalen of lijkt het je cool om je
hierin verder te ontwikkelen? Beschik jij over technisch inzicht en ben jij toe aan een nieuwe
uitdaging?
Dan zijn we op zoek naar jou!

Herken jij jezelf hierin?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een afgeronde MTS opleiding
Je hebt minimaal 1 jaar ervaring in een soortgelijke functie, in de installatiebranche
of bouw
Je hebt een achtergrond in de kanalenmontage (pre)
Je houdt van aanpakken en bent leergierig
Je hebt een collegiale instelling
Je bent flexibel, stressbestendig en je denkt in oplossingen
Je bent in het bezit van VCA (pre)
Je bent in het bezit van rijbewijs B (pre)
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Wat bieden wij jou?
•
•
•
•
•
•
•

Een uitdagende en sterk afwisselende baan
Een leuke functie in een succesvolle, snelgroeiende platte onderneming
Prettige werksfeer in een dynamisch team waarbinnen jij jezelf verder kunt
ontwikkelen
Mogelijkheden tot opleidingen intern/extern
No-nonsense cultuur en informele sfeer
Salaris afhankelijk van opleiding en ervaring
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Interesse gewekt?
•
•

Voor informatie over de branches waarin wij actief zijn: lutec.nl/branches
LinkedIn laat ook zien waar we mee bezig zijn:
https://www.linkedin.com/company/lutec-luchttechniek-b-v-/

Contact:
Ben je geïnteresseerd? E-mail dan je C.V. met motivatiebrief naar pz@lutec.nl of bel Nanette
van der Mark op 0318-743180.
*Acquisitie aan de hand van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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