
Wil jij samen met ons vooruit?

Zoek je een werkplek waar je als Installatiemonteur of Meewerkend voorman Elektrische installaties 
een belangrijke schakel bent binnen een deskundig en enthousiast team? Ben je iemand die hart heeft voor  
zijn vak en dat ook uitdraagt. Door je ervaringen en visie met ons te delen. Door samen vooruit te willen.

Al bijna 55 jaar zijn we als technisch installatiebedrijf een begrip op het eiland Tholen, maar ook in de nabije 
omgeving van Zeeland en West-Brabant. Onze nieuwbouw- en renovatieprojecten zijn gevarieerd en er is werk 
genoeg. Met onze ervaring willen we klanten steeds betere en slimmere installatietechnische oplossingen  
bieden op E & W gebied. Dit houdt ons werk uitdagend en interessant.

Die ene juiste persoon!
Die kwalitatieve groei die we voor ogen hebben, kan alleen met de juiste mensen. 

Installatiemonteur 
• Zelfstandig en leergierig
• Mbo-niveau 3, installatietechniek
• Aantal jaren ervaring in deze functie
• Rijbewijs B, VCA certificaat is een pré

Meewerkend voorman E
• Zelfstandig en communicatief sterk
• Mbo-niveau 4, elektrotechniek
• Bereidheid jezelf te ontwikkelen
• ILS1 (is een pré)
• Aantal jaren ervaring in deze functie
• Rijbewijs B, VCA certificaat is een pré

Je levert graag kwaliteit en bent klantgericht. Je hebt bij voorkeur ervaring of interesse in duurzame  
ontwikkelingen en producten waaronder warmtepompen en zonnepanelen. Ook als je niet van rijden in de  
file houdt, ben je bij ons aan het goede adres!

Wat bieden wij jou?
Een veelzijdige baan met ruimte voor opleiding en ontwikkeling. Je kunt bij ons 38 uur per week aan de slag  
en we bieden je een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. We willen graag samen 
met je aan de toekomst bouwen. Dat doen we door open te communiceren over wat je wilt en oplossingsgericht 
te denken. 

Omdat je ook onderdeel van een team bent, ondersteun je je collega’s als dat nodig is. Reken ook op teamgevoel. 
Ons team bestaat uit twintig personen. En allemaal willen we op een gezellige manier professioneel vooruit.

Zullen we kennismaken?
Ben je op zoek naar een erkend installatiebedrijf dat jou echt wil leren kennen? We bespreken graag de  
mogelijkheden met je. Meer informatie of direct solliciteren, gelieve contact op te nemen met Veerle Elzenga op 
T: 06 1437 3308 of E: veerle@visserpoortvliet.nl. 


