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Functie 

 
Naam functie   Installatiemonteur 

 

Inhoud van het werk Als installatiemonteur bent u hoofdzakelijk bezig met het in 

bedrijf stellen van installaties op basis van tekeningen en/of 

instructies. Verder voert u montagewerkzaamheden uit zoals 

het bevestigen en opstellen van apparatuur en overige 

werkzaamheden aan het leidingwerk. Daarnaast zal ook het 

onderhoud van de geplaatste installaties/apparatuur tot de 

werkzaamheden behoren. U bent verantwoordelijk voor een 

correcte verslaglegging van de urenregistratie en de 

opdrachtbonnen en de overige richtlijnen en regels die gelden 

binnen de organisatie. 

 

Plaats van het werk  Standplaats Helmond. Werkgebied voornamelijk provincies 

    Noord-Brabant, Limburg, Zeeland en Zuid-Holland. 

 

Wat vragen wij 
 

Talen    Taal  Mondeling  Schriftelijk 

    Nederlands Goed   Goed 

 

Vereiste opleiding MBO opleiding Installatietechniek niveau 3           

 

 

Gevraagde Competenties Onze nieuwe collega is een teamplayer met passie voor het 

vak. Werkervaring als installatiemonteur is een pré. U bent in 

het bezit van een geldig VCA certificaat. Verder bent u 

communicatief en sociaal vaardig, klantvriendelijk en 

klantgericht. Accuratesse, flexibiliteit en zelfstandigheid zijn 

uw kernkwaliteiten.  

 

Rijbewijs B (eis) 
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Bedrijfsgegevens 
 

Bedrijfsnaam   Aqua Assistance BV 

 

Adres    Weg op den Heuvel 9 

    5701 NV Helmond 

 

Telefoonnummer:  0492-66 00 00 

 

Omschrijving bedrijf: Aqua Assistance BV is een professionele speler binnen de 

wateradvies markt en kenmerkt zich door vooraanstaande 

technieken en innovatie. Servicegerichtheid en kwaliteit staan 

voorop. Onze core business richt zich op advisering / verkoop 

binnen de drink- en proceswaterindustrie, in het bijzonder 

legionella preventie en wateradvisering. Het 

voorzieningsgebied is geheel Nederland. 
       

 

  

Geboden wordt 

 
Salaris    Marktconform 

 

Arbeidstijd per week  40 uur 

 

Arbeidsovereenkomst  Tijdelijk / mogelijk vast 

 

Auto van de zaak   Ja 

 

Toelichting   Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en een 

    marktconform salaris in een gezond en sterk groeiende  

    organisatie. 
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Solliciteren 
 

Sollicitatiewijze   Motivatie met CV per e-mail of per post. 

 

Contactpersoon   Mevr. L. van de Kerkhof 

 

E-mailadres   lianthevandekerkhof@aquaassistance.nl 

 

Reactie voor   15-12-2016 

 

 

Extra informatie De installatiemonteur wordt omtrent vakkennis legionella 

intern opgeleid. U werkt binnen een jong en gedreven team en 

draagt bij aan de verdere groei en ontwikkeling van het 

bedrijf. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld! 


