BlokzijlTCL Installatietechniek BV is een totaalinstallateur met ongeveer 50 medewerkers gevestigd in Almere.
Wij verzorgen alle benodigde installaties voor kantoorgebouwen, scholen, bedrijfspanden en de luxe woningbouw. Hiervoor
werken we met een compact en betrokken team en staan we onze opdrachtgevers bij het ontwerpen, uitwerken en
uitvoeren van hun projecten. Bij deze projecten wil BlokzijlTCL zich onderscheiden met een professionele, resultaatgerichte
aanpak op het vlak van duurzame totaaloplossingen.
Wij willen ons nadrukkelijk onderscheiden in een betrokken en servicegerichte aanpak, waarbij de klant altijd centraal staat
en we samen streven naar een optimale klantbeleving. Dit doen we al vele jaren voor vele vaste opdrachtgevers en deze
groep groeit nog steeds.
Ter versterking van ons team zijn we op zoek naar een:

Chefmonteur E
De chef monteur voert zelfstandig installatie, reparatie en onderhoud van alle installaties uit volgens de specificaties in de
opdracht en heeft de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van een project met een montageploeg. Afhankelijk van de
grootte van de opdracht geeft hij leiding aan de montageploeg en weet deze optimaal te benutten. Hierbij onderscheidt je
je door een proactieve en flexibele aanpak.
Jouw dagelijkse werkzaamheden bestaan uit:
•
Verzorgt de planning en coördinatie van de werkzaamheden op de werkplek.
•
Informeren van en afstemmen met opdrachtgever of leidinggevende op het project.
•
Zelfstandig installeren, repareren en onderhouden van alle technische installaties volgens opgegeven specificaties
en planning.
•
Controleert en test de eigen werkzaamheden en die van de overige werknemers in de ploeg.
•
Verzorgen van de technische voorbereiding van het werk en de organisatie op de werkplek
•
Zorgen voor de orde en netheid op de werkplek
•
De bewaking en registratie van tijd en kosten op het project
•
Melden van afwijkingen tijdens de uitvoering van een project, signaleren en bewaken van meer- en minderwerk.
Wat vragen wij van een goede chef monteur:
•
MBO werk- en denkniveau aangevuld met vakgerichte opleidingen
•
Ervaring in een vergelijkbare functie
•
Een klant- en service gerichte instelling
•
Een proactieve houding
•
Praktisch en oplossend denkvermogen
Wat bieden wij jou?
•
Een uitdagende en afwisselende baan met uitzicht op een vast dienstverband
•
Een uitstekend, marktconform salaris
•
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een pensioenregeling
•
Ruimte voor eigen initiatief en persoonlijke ontwikkeling
•
Een goede, informele werksfeer en gezellige collega’s
Ben je geïnteresseerd?
Neem dan contact op met Dhr. A. van Boeijen (tel.: 036-5350514) of stuur een e-mail met motivatie en CV naar
hbenschop@blokzijltcl.nl

