VACATURE installateur
sanitair-verwarming-ventilatie
Stilla bvba is op zoek naar een gemotiveerde en gedreven installateur
sanitair, verwarming en ventilatie, die klanttevredenheid vooropstelt.
Profiel:
- Zelfstandig projecten kunnen uitvoeren van A tot Z (particulieren
70%-bouwprojecten 30%)
- Diploma TSO 3de graad of bewezen praktijkopleiding sanitairverwarming-ventilatie
- G1 attest is pluspunt
- Minstens 5 jaar ervaring in soortgelijke functie
- Moedertaal: Nederlands + kennis van gesproken Frans
- Woonachtig maximum 20 km van de maatschappelijke zetel in Ternat
- Bereidheid tot verdere scholing
Functieomschrijving:
- Uitkappen sleuven, afbraakwerken
- Water & gasleidingen en ventilatiekanalen plaatsen (zowel inbouw als
opbouw)
- Plaatsen vloerverwarming
- Plaatsen en opstarten verwarmingsketel en thermostaat +
buitenvoeler, warmtepomp, ventilatiesysteem, waterverzachter
- Plaatsen en controleren functioneren radiatoren
- Plaatsen sanitaire toestellen en badkamermeubilair
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- Onderhoud verwarmingsketels
Job gerelateerde competenties:
-

Oude installaties op correcte manier verwijderen
Na plaatsing goede werking controleren
Defecte onderdelen vervangen of herstellen
De werken op een correcte wijze uitvoeren, conform de wettelijke
normen

Persoonsgebonden competenties:
-

Klantgerichtheid
Zin voor nauwkeurigheid
Afspraken nakomen
Samenwerken met collega’s en een echte ondersteuning zijn voor de
zaakvoerder die mee op de werf staat
- Verantwoordelijkheid opnemen
- Leergierig en communicatief zijn
Rijbewijs:
- Belgisch of Europees rijbewijs voor het besturen van camionette
Contract:
- Vast voltijds contract van onbepaalde duur
- Normale werkuren: 7u30 – 16u – overuren: uitzonderlijk
Loon:
- Volgens Paritair Comité Bouw 124.00, afhankelijk van opleiding en
werkervaring
- Verplaatsingsvergoeding woon-werk
- Mobiliteitsvergoeding: geen – werkuren worden betaald vanaf vertrek
vanuit maatschappelijk zetel
- Ecocheques volgens PC 124.00
- 40-uren werkweek, met 12 rustdagen
Solliciteren:
Stuur uw CV met motivatiebrief naar info@stilla.be, ter attentie van
Christa De Backer.
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