Vacatures

monteurs
gas & water en laagspanning & openbare verlichting
We zoeken enthousiaste vakmensen die zelfstandig en in een ploeg kunnen werken. Veilig
werken en een tevreden klant zijn belangrijke onderwerpen binnen ons bedrijf.
De monteur Gas en Water in de infratechniek doet op locatie zelfstandig zijn werk. Hij/zij doet
zijn eigen klus, maar werkt meestal wel in een ploeg. Hij/zij graaft sleuven en werkputten legt
leidingen in de grond en monteert onderdelen, zoals afsluiters, drukregelaars etc. Bij storingen
demonteert en vervangt hij/zij. Indien nodig, moeten passende oplossingen worden verzonnen.
Een monteur Laagspanning en openbare verlichting verricht zelfstandig werkzaamheden aan
de kabels, huisaansluitingen en openbare verlichting . Afhankelijk van de omvang van het werk
bestaat de ploeg uit 2 tot 5 of personen. Hij/zij lokaliseert de leidingen, bepaalt het tracé en
voert zonodig materiaal en materieel aan en af. Ook hoort het opnemen en herstellen van
overige werkzaamheden tot het takenpakket.
De monteurs zijn in staat om zelfstandig te werken en gaan correct om met klanten en
collega’s. Monteurs dienen zorgvuldig te kunnen werken, bijvoorbeeld bij het maken van
verbindingen tussen leidingen en heeft technisch inzicht en materiaalkennis.
Gebroeders Pol B.V. heeft een 24/7 storingsdienst. Afhankelijk van de vraag van onze
opdrachtgevers dient er de bereidheid te zijn om mee te draaien in de storingen.

Opleiding en ervaring
VMBO niveau 2 of 3
VIAG of BEI certificaat niveau VP of AVP
VCA
Rijbewijs B (C en E is een pré)
Beheersing Nederlandse taal in woord en schrift
Ervaring als monteur in één van beide vakgebieden is gewenst

Ons aanbod
Afwisselend werk bij een hedendaags familiebedrijf wat reeds 90 jaar actief is in de
ondergrondse infra. Korte lijnen en samen klaren we de klus.
Beloning conform de cao voor de bouw en infra.
Waar nodig mogelijkheden voor opleidingen, cursussen en trainingen.
Wil je gebruik maken van ons aanbod, stuur dan je cv, eventueel met motivatiebrief, aan:
info@pol-bv.nl
Voor informatie kan er contact opgenomen worden met Erik Pereboom bereikbaar onder ons
algemene nummer 058 2848600.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacatures wordt niet op prijs gesteld.
Gebroeders Pol B.V.
kabels en leidingen data en telecom verlichtingstechniek
8938 BB Leeuwarden T 058 284 86 00 info@pol-bv.nl www.pol-bv.nl
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