Vacatures: Monteurs Nieuwbouw & Service en Onderhoud
Groei jij mee met DFW?
DFW Europe B.V. is gespecialiseerd in het ontwerpen, fabriceren en installeren van turn-key crematorium
installaties voor zowel humane- als (huis)dieren crematoria. Door klantbehoeftes te vertalen in innovatieve
(maatwerk) installaties en daarbij duurzaamheid en veiligheid voorop stellen maken wij nationaal als
zowel internationaal een sterke groei door in onze naamsbekendheid. DFW Europe B.V. staat voor kennis,
inzicht en betrokkenheid. Om dit alles ook in de toekomst te kunnen blijven garanderen zijn wij continu
op zoek naar nieuwe gedreven collega’s die alles uit zichzelf willen halen.

Omschrijving:
Als monteur ben jij een meester in de techniek. Jij hebt je gespecialiseerd in een bepaalde tak van techniek
maar kunt natuurlijk ook monteur zijn in een combinatie van technieken. Wij zijn op zoek naar monteurs
met een gedegen ervaring in de installatie- en elektrotechniek maar ook naar monteurs in de meet- regelen besturingstechniek. Je kunt als monteur worden ingezet bij een van onze nationale- en internationale
nieuwbouw projecten maar kunt ook worden ingezet binnen onze assemblage werkplaats of ingezet
worden ter ondersteuning van ons service- en onderhoudsteam. Herken jij jouzelf in een of meerdere van
deze werkomgevingen en gaat je hart sneller kloppen van een sterk groeiende organisatie, werkzaam in
een respectabele niche branche, dan zien wij jouw motivatie en curriculum vitae met veel belangstelling
tegemoet.

Profieleisen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bezit een gedegen achtergrond oftewel een ‘proven track record’ in de techniek;
Je hebt ervaring met het verwerken van informatie in een CRM systeem (Syntess is een pré);
Je bezit over goede communicatieve vaardigheden (Nederlands in woord en geschrift);
Je bezit een sterke wil tot gestructureerd en nauwkeurig werken inclusief het uitdragen hiervan;
Je bezit een sterke wil tot veilig werken, orde en netheid inclusief het uitdragen hiervan;
Je bent woonachtig binnen een straal van ± 100 km van Broek op Langedijk;
Je bent in het bezit van minimaal rijbewijs B (BE is een pré);
Je bent in het bezit van VCA;

Wij bieden jou:
•
•
•
•
•
•
•

Een jaarcontract o.b.v. een 40-urige werkweek met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd;
25 vakantiedagen en 13 ADV dagen per kalenderjaar, conform CAO Metaal en Techniek;
Een gedegen inwerkperiode zodat je de tijd krijgt om je weg te vinden in onze organisatie;
Uitstekende arbeidsvoorwaarden op basis van jouw leeftijd en werkervaring;
Een uitstekende werksfeer in een leuk team;
Studie- en doorgroeimogelijkheden;
Een mooie toekomst waarin wij jou de kans geven het beste uit jouzelf te halen.

Interesse of ken jij iemand?
Stuur dan snel of attendeer deze persoon om zijn of haar motivatie en curriculum vitae te richten aan:
vacatures@dfweurope.com.

