
Installatiemonteur 
 
Dankzij jou kunnen bedrijven gebruik maken van onze machines. 
Je legt samen met je collega’s leidingwerk aan bij onze klanten. 
Daarnaast zijn jullie verantwoordelijk voor het plaatsen en 
aansluiten van machines. De ene keer ben je aan het werk op een krappe zolderruimte en 
de andere keer in een moderne, nieuwe ruimte. Elke dag is anders dat maakt het werk leuk. 
Vanuit je standplaats Dronten rijd je het hele land door.  
 
Wat vragen we van jou?  
 
Heb je 2 rechterhanden en vind je het leuk om in de techniek te werken? Ook voldoe je aan 
het volgende:  
 
Ö Je bent nauwkeurig 
Ö Ook ben je sociaal communicatief vaardig  
Ö Heb je inzicht in wat er gebeuren moet 
Ö Ben je in het bezit van rijbewijs B 
Ö Vind je het leuk om samen te werken 
 
Wat we jou bieden:  
 
Naast opleidingsmogelijkheden, goede pensioenopbouw, zijn wij aangesloten bij de cao 
Metaal- en Techniek. Hiernaast bieden we je nog het volgende:  
 
Ö Salaris € 2.369 - € 2.856 bruto per maand op fulltime basis 
Ö Uitzicht op een vast contract   
Ö Overuren worden uitbetaald  
Ö Vakantiegeld 
Ö Rijbewijs E (evt. op onze kosten) 
 
Wat ga je doen?  
 
De machines voor de voedselverwerkende industrie moeten aangesloten worden, hier leg je 
dan samen met je collega leidingen voor aan. Af en toe kan het ook zo zijn dat je collega’s 
van de binnendienst het druk hebben en om jou zitten te springen, zo help je op meerdere 
afdelingen.  
 
Ö Gas, water & lucht leidingen aanleggen 
Ö Machines aansluiten 
Ö Lassen (indien nodig) 
 
Je bent het visitekaartje van ons bedrijf. We ontwikkelen, ontwerpen en bouwen innovatieve 
machines voor de voedingsindustrie. Je komt terecht in een groeiend bedrijf daarom zitten 
we te springen om jou!  
 
Als buitendienst medewerker zijn er dagen waarop je niet altijd op tijd thuis bent. Je werkt in 
een team dat graag mooi werk voor onze klanten wil afleveren. Naast het werk hebben we 
ook tijd voor leuke dingen die onze actieve personeelsvereniging altijd organiseert.  
 
 
Wil jij in onze blauwe bussen het land door?  
 
Stuur je cv voor 23 februari 2022 naar: vacatures@letsbv.nl  
Bartelt zal dan zo snel mogelijk contact met je opnemen. Heb je nog vragen dan mag je 
hem ook bellen 0321 – 386 600. 


