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Wie zijn wij   
Wij zijn Robair Groep, de specialist op het gebied van luchtbehandelingssystemen voor kantoren,
bedrijven en horeca, aangenaam !
leefbaarheid, het klimaat en de veiligheid van ruimtes geoptimaliseerd worden. 
productiefaciliteit in Heino met  bijbehorend kantoor, waar we met een bescheiden team de volle
verkoop, werkvoorbereiding, productieaansturing, projectbegeleiding en administratie verzorgen.

 

Wie zoeken wij  
Wij zoeken een ervaren monteur Luchtkanalen
inmeten van luchtkanalen aan de hand van
de inmeetgegevens uit voor het productieproces en monteert prefab luchtkanalen. Je bent het
aanspreekpunt op het project en werkt vaak samen met een hulpmonteur. De projecten zijn vooral
nieuwbouw- en renovatieprojecten in 
krijg je echt de kans om te blijven leren in jouw vakgebied.

 

Bij het uitvoeren van zelfstandige montage werkzaamheden s
alle collega´s contact. En daarnaast met  projectleiders en uitvoerders op de bouwplaats. Je bent 
flexibel, doortastend, creatief en oplossingsgericht.

 

Wat vragen wij 

- MBO werk en denkniveau  

- Ervaring als monteur luchtkanalen
- Een klantgerichte houding 
- Goede communicatieve vaardigheden
- Je bent creatief en oplossingsgericht
- Bezit heftruck certificaat (of bereid deze te halen)
- Bezit hoogwerker certificaat (of bereid deze te halen)
- Bezit van VCA-basis of VCA-vol (of bereid deze te halen)
- Bezit van rijbewijs B.  

 

Wat bieden wij  
-Prettige en informele werkomgeving
-13 ADV dagen   
-24 vakantie dagen 
-Bedrijfsauto  
-Smartphone 
-Marktconform salaris  
 
 
Interesse om mee te groeien in het succes van ons levendige familiebedrijf
Reageer dan door je cv te mailen naar
Hooijenga, te bereiken op telefoonnummer 
 
Lees meer over ons en werken bij Robair 

  

VACATURE :   

Ervaren Monteur Luchtkanalen 

(38 uur p/wk)  

e specialist op het gebied van luchtbehandelingssystemen voor kantoren,
, aangenaam ! Wij maken maatwerk  oplossingen in luchttechniek. Waarmee de 

het klimaat en de veiligheid van ruimtes geoptimaliseerd worden. We hebben een eigen 
productiefaciliteit in Heino met  bijbehorend kantoor, waar we met een bescheiden team de volle
verkoop, werkvoorbereiding, productieaansturing, projectbegeleiding en administratie verzorgen.

ervaren monteur Luchtkanalen. Als ervaren monteur ben je verantwoordelijk voor het
inmeten van luchtkanalen aan de hand van werktekeningen op verschillende projectlocaties. Ook werk je
de inmeetgegevens uit voor het productieproces en monteert prefab luchtkanalen. Je bent het
aanspreekpunt op het project en werkt vaak samen met een hulpmonteur. De projecten zijn vooral

en renovatieprojecten in kantoren, bedrijven en horeca door heel Nederland. In deze functie
krijg je echt de kans om te blijven leren in jouw vakgebied.  

Bij het uitvoeren van zelfstandige montage werkzaamheden schakel je veel intern en hebt geregeld 
En daarnaast met  projectleiders en uitvoerders op de bouwplaats. Je bent 

en oplossingsgericht. 

Ervaring als monteur luchtkanalen 

ve vaardigheden 
en oplossingsgericht 

(of bereid deze te halen) 
(of bereid deze te halen) 

(of bereid deze te halen) 

Prettige en informele werkomgeving 

groeien in het succes van ons levendige familiebedrijf
ailen naar hedzer@zendel.nl. Heb je nog vragen? Bel dan gerust met Hedzer 

telefoonnummer 06-26170530.  

Lees meer over ons en werken bij Robair Groep via www.robair.nl 

Luchtkanalen  
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We hebben een eigen 
productiefaciliteit in Heino met  bijbehorend kantoor, waar we met een bescheiden team de volledige 
verkoop, werkvoorbereiding, productieaansturing, projectbegeleiding en administratie verzorgen. 
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