Monteur Luchttechniek
Bij Robair Groep neemt het werk toe en daarmee ook onze zoektocht naar een
gedreven, enthousiaste installatiemonteur met belangstelling voor luchttechniek.
Je komt werken in een organisatie die is gespecialiseerd in het onderhoud en
installeren van luchtkanalen en installaties binnen de klimaattechniek.
Wie zijn wij
Wij zijn Robair Groep, specialist in luchttechniek. Wij bieden
luchtbehandelingssystemen voor kantoren, grote industriële bedrijven en horeca.
Dit zijn maatwerk oplossingen in luchttechniek waarmee de leefbaarheid, het
klimaat en de veiligheid van ruimtes geoptimaliseerd worden. We hebben een
eigen productiefaciliteit in Heino met kantoor, waar we met een compact team de
volledige verkoop, werkvoorbereiding, productieaansturing, projectbegeleiding en
administratie verzorgen.

Wie zoeken wij
Wij zoeken een tweede monteur Luchtkanalen. Als tweede monteur werk je samen
met de eerste monteur aan het monteren van luchtkanalen op verschillende
projectlocaties. Soms werk je tussen de verschillende projecten ook mee in de
productie. Een enkele keer werk je in het weekend omdat projecten dat soms van
ons vragen en hiervoor ontvang je dan extra uren.
Bij het uitvoeren van zelfstandige montage werkzaamheden schakel je samen met
de eerste monteur en met collega’s intern en zo heb je regelmatig contact met alle
collega´s. Je werkt nauw samen met de eerste monteur en jullie zijn als team een
belangrijke spil en daarvoor is het van belang dat je flexibel, doortastend, creatief
en oplossingsgericht werkt.
Jouw werkgebied is heel Nederland.

Wat vragen wij
dat je het leuk vindt om dit mooie vak te leren
dat je de Nederlandse taal goed beheerst
dat je woonachtig bent in de omgeving van Zwolle
dat je kan samenwerken met de eerste monteur
dat je leergierig en bereid bent tot het uitvoeren van hand- en spandiensten
dat je geen 9 tot 5 mentaliteit hebt
dat je in het bezit bent van rijbewijs B
dat je in het bezit bent van een heftruck certificaat (of bereid deze te halen)
dat je in het bezit bent van een hoogwerker certificaat (of bereid deze te halen)
dat je in het bezit bent van VCA-basis of VCA-vol (of bereid deze te halen)












Wat bieden wij
Ben je al enthousiast geworden?
Als werkgever bieden wij je graag het volgende arbeidsvoorwaardenpakket.







Informele werkomgeving
13 ADV dagen
24 vakantie dagen
Fijne werkkleding en goed gereedschap
Marktconform salaris
Goede pensioenregeling

Heb je interesse ?
Wij staan je graag te woord om je meer te vertellen over deze uitdagende functie!
Heb je vragen dan kan je voor meer informatie contact met ons opnemen op 0645102478.
Wil je solliciteren dan ontvangen wij graag vóór 15 juni 2022 jouw sollicitatie
(korte motivatie en CV) per mail : carla.rogulic@robairgroep.nl

