Vacature monteur gevelonderhoudsinstallaties
Regio Gouda – Den Haag – Dordrecht M/V (40 u p/w)
 Wie zijn wij?
Ergolift is een bedrijf dat is gespecialiseerd in het ontwerpen, verkopen, adviseren en installeren van
gevelonderhoudsinstallaties.
Dagelijks wordt door een gedreven team gewerkt aan het leveren van oplossingen voor het bereikbaar
maken van glas- en geveldelen waarbij de producten van Ergolift zo optimaal mogelijk worden ingezet.
Alle activiteiten omtrent engineering, administratie en planning worden aangestuurd vanuit het kantoor
in Staphorst. De montage, service en onderhoud van gevelinstallaties vindt plaats door heel
Nederland.
 Wat zoeken wij?
In verband met toenemende werkzaamheden en projecten is Ergolift op zoek naar een monteur
gevelonderhoudsinstallaties. Als monteur ga jij je bezig houden met het installeren van nieuwe
installaties op bouwplaatsen met hoogbouw en het uitvoeren van reparaties en onderhoud aan
bestaande installaties van gebouwen. Tevens verleen je assistentie bij liftkeuringen.












Profiel:
In bezit van algemene technische opleiding
In bezit van VCA-diploma
In bezit van Rijbewijs B
Interesse in elektronica, hydrauliek en mechanica
Werkervaring in de mechanische techniek of constructiebouw is een pré
Service- en klantgericht kunnen werken
Zelfstandig en oplossingsgericht kunnen werken
Binnen geldende veiligheidseisen kunnen werken
Geen 9 tot 5 mentaliteit
Geen hoogtevrees

 Wat biedt Ergolift:
Een uitdagende en afwisselende functie binnen een dynamisch bedrijf, waarbij professionaliteit en een
prettige werksfeer voorop staan. Je krijgt de beschikking over een auto van de zaak en het salaris is
marktconform.
Meer informatie over de vacature en het bedrijf Ergolift vind je op: www.ergolift.nl
 Overig:
Voor meer informatie omtrent de functie kun je contact opnemen met Gerard Kleis (hoofduitvoerder)
op tel: 06 – 26 97 29 21.
 Interesse?
Ben jij de allround monteur die samen met ons de hoogte in wil? Stuur dan je CV met een korte uitleg
naar: info@ergolift.nl t.a.v. personeelszaken.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

