VACATURE MONTEUR VLOERVERWARMING
Quantum Heating in Sint-Gillis-Waas zoekt bijkomende monteurs om vloerverwarming, klimaatplafonds en wandverwarming
te plaatsen. Als gespecialiseerde groothandel leveren we niet alleen innovatieve kwaliteitsmaterialen aan professionele
installateurs. We bieden ook een flexibele all-in service aan waarbij onze eigen montageteams ter plaatse komen installeren.
Met succes, want de nieuwe aanvragen stapelen zich op. #WijZijnVloerverwarming. Jij binnenkort ook?

De job
Samen met je collega’s plaats je wand-, plafond- en vloerverwarming bij onze klanten verspreid over
heel Vlaanderen. We leren je intussen de kneepjes van het vak. Van zodra je de Tacker- en/of
vlechttechnieken vlot in de vingers hebt, werk je ook zelfstandig projecten af.

Onze wensen
Een rijbewijs B heb je echt nodig. Ook klantvriendelijkheid, collegialiteit en orde op de werf
vinden we ontzettend belangrijk.
Leergierigheid, enig technisch inzicht en inzet zijn meer waard dan diploma’s. Relevante
werkervaring is mooi meegenomen.
Met jouw werklustige houding en goede conditie schrikt fysiek werk je niet af. Je steekt net
graag de handen uit de mouwen.
Je bent bereid om soms iets langer door te werken en projecten netjes af te werken. Uiteraard
compenseren we jouw flexibiliteit op een even eerlijke en correcte manier.

Wat we bieden
Werkritme, contracttype, loon en extra voordelen? Allemaal bespreekbaar!
Geen gepruts. Je werkt met professionele tools en EVOTUBE® merkmateriaal.
Je krijgt opleidingen en het vertrouwen om je talenten verder te ontwikkelen.
Geen hard werk zonder ontspanning! Friday drinks en teambuilding horen erbij.
Ambitieus? Doorgroeimogelijkheden genoeg in onze snel groeiende sale-up.

Iets voor jou?
Stel jezelf aub kort aan ons voor via willem@quantumheating.be. We zijn erg benieuwd naar je
talenten en persoonlijke voorkeuren. Deze vacature delen met je vrienden? Doen! Voor de gouden tip
hebben we al een heerlijk bedankje klaarliggen.
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