
Monteur (m/v) aluminium ramen, deuren, kozijnen en gevels

Spoed! Per direct

● Onbepaalde of bepaalde tijd

● 24 tot 38 uur

Missie

Jij bent de expert op de bouwplaats en weet goed en effectief de mooiste gevelelementen te

plaatsen. Heb jij graag eer van je werk? Maak jij graag het aanzicht van een gebouw nog mooier? Kies

dan voor een afwisselende baan als monteur kozijnen, ramen, deuren.

De organisatie

Slump-Fictorie Hoogeveen BV is gespecialiseerd in aluminium ramen, deuren en gevels van hoge

kwaliteit voor de utiliteitsbouw. Slump-Fictorie is al meer dan 100 jaar een betrouwbare en

wendbare kwaliteitspartner voor haar opdrachtgevers. Slump-Fictorie heeft ambitie. Wij staan aan

de vooravond van een opwindende transformatie. Wij blijven ons opnieuw uitvinden en we gaan

investeren in onze toekomst.

Een kleine opsomming van de meest voorkomende werkzaamheden:

● Stelwerk voor kozijnen, ramen, deuren en vliesgevels;

● Het afstellen van ramen, deuren en schuifpuien;

● Het plaatsen van glas;

● Het afwerken van glas, kozijnen en zetwerk;

● Reparatiewerkzaamheden, service en onderhoud verrichten.

Wat is jouw achtergrond en ervaring?

● Jij hebt ervaring met werken op de bouw of je hebt affiniteit met klussen en bent handig

aangelegd;

● Ervaring met kozijnen is een pré.

● Jij hebt een bewezen goede werkinstelling.

● Een relevant diploma is een pré (geen must)
● Je bent in het bezit van een VCA certificaat of bereid om deze via ons te behalen
● Je hebt rijbewijs B en bereid om aanhanger rijbewijs E via ons te halen.

Vaardigheden

● Representatief en komt graag in contact met klanten;
● Beschikt over een flinke dosis doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheidsgevoel;
● Je wilt het eindproduct zo goed mogelijk opleveren en streeft kwaliteit na;
● Een monteur kozijnen kan zelfstandig werken maar ook samen met andere collega's;



Wat hebben wij jou te bieden?

● Een serieus salaris boven CAO met goede arbeidsvoorwaarden dat past bij wat jij brengt.

● Winstuitkering
● Voldoende ontplooiingskansen
● Opleidingsmogelijkheden
● Prettige werkkring met een open, collegiale sfeer
● Ben je ZZP'er? Wij denken graag met je mee!

Bouw jij mee aan de fundatie voor onze volgende succesvolle 100 jaar?

Solliciteer vandaag nog en stuur ons je CV met een korte en krachtige motivatie toe via de website of

via vacatures@slump-fictorie.nl.

Vragen over de vacature? Neem gerust contact op met onze recruiter Jeroen via 0528-283866 of

vacatures@slump-fictorie.nl.
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