
 

 

 

 

 

 

 

 

Ben jij onze nieuwe 

collega? Wij zoeken een  

 

 

Allround monteur installatietechniek 
 

 

 

Wij bieden: 

 Een goed salaris 

 Eigen bus en telefoon  

 Afwisselend werk  

 Prettige werkplek 

 

Wij vragen: 

 Flexibele werkhouding 

 Een dosis humor, een positieve instelling met een gezonde werklust. 

 

Allround monteur Installatietechniek 

Ben jij de allround installatiemonteur, met ervaring en/of met een goede motivatie tot 

ontwikkeling? Dan zoeken wij jou! Geen dag ziet er hetzelfde uit, waardoor er geen 

gebrek is aan uitdaging en afwisseling.  

Wat ga je doen? 

Als allround monteur installatietechniek, kun jij goed coördineren en zelfstandig werken, 

monteren en opleveren van diverse installaties. Je bent een flexibel persoon, die situaties 

positief benadert. 

Je bent verantwoordelijk voor: 

- het aanleggen van vloerverwarming installaties; 

- het aansluiten van cv-ketels, warmtepompen en mechanische ventilatieboxen; 

- het afmonteren van sanitair; 

- diverse reparaties en aanpassingen aan diverse installaties bij particulieren en 

bedrijven. 

- diverse dak- en gootwerkzaamheden (is een pré). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Wat breng je mee? 

Je hebt een opleiding afgerond op MBO niveau 3/4 installatietechniek, of je hebt een 

aantal jaren ervaring in een vergelijkbare omgeving. Wanneer jij in je laatste jaar van  

je opleiding zit, gaan wij ook graag met je in gesprek. 

Jij kunt goed of je hebt: 

 communiceren, met collega’s en extern met onze klanten; 

 zelfstandig werken; 

 een klantgerichte instelling; 

 een rijbewijs B. 

Wat mag je verwachten? 

Je werkt samen met ervaren installatiespecialisten. Je doet dat in een klein team met 

veel vrijheid. In deze rol heb je de mogelijkheid om je in de volle breedte te ontwikkelen. 

Werken bij Installatieburo Bromlewe betekent werken in een boeiende technische 

omgeving met uitdagende projecten. 

Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden maken het aanbod compleet. 

Waar ga je werken? 

Installatieburo Bromlewe is een lokale installateur welke ruim 35 jaar een begrip is in en 

om Schagen. Ons team bestaat uit 5 vaste medewerkers die actief zijn binnen de 

installatietechniek bij particulieren, bedrijven en voor de lokale overheid. Bromlewe is 

een familiebedrijf welke sinds 11 jaar gerund wordt door Paul en Marcel Bromlewe. Er 

heerst een open cultuur waarin alle ruimte gegeven wordt voor persoonlijke ontwikkeling.  

Vragen over deze vacature? 

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Dan ontvangen wij graag jouw reactie!  

Heb je nog vragen? Bel dan gerust met Marcel Bromlewe, te bereiken op 

telefoonnummer 0224-297038 of stuur je email naar info@bromlewe.nl  

Secundaire arbeidsvoorwaarden: 

 Bedrijfsbus incl. eigen gereedschap; 

 Mobiele telefoon; 

 Pensioenopbouw; 
 Vakantiegeld. 

Soort dienstverband: fulltime met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst. 
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