De opwarming van de aarde is een enorme uitdaging voor de wereld. Particulieren en bedrijven worden
steeds vaker op duurzaamheid beoordeeld. De eisen met betrekking tot duurzaamheid, energie efficiëntie en
leefklimaat maken de klimaatinstallatie tot het middelpunt van ieder nieuwbouw- en renovatieproject.
Top Installatiegroep is dé partner voor het ontwerp, de aanleg en het beheer van de werktuigbouwkundige en
elektrotechnische installaties in de gebouwen, hallen, kantoren, scholen van onze klanten. Doordat wij het
ontwerp, de bouw en het onderhoud (het OBO-principe) doen, blijven we een vertrouwd aanspreekpunt voor
geleverde kwaliteit.
Bij het bovenstaande zal duidelijk zijn dat al deze beloften afhangen van het vakmanschap, de inzet en de
verantwoordelijkheid van onze mensen. Daarom zijn wij op zoek naar vakmensen die het leuk vinden om zelf
beslissingen te nemen, in een compacte organisatie waar nuchterheid (no-nonsense) en klanttevredenheid
hand in hand gaan. Ben jij iemand die graag overzicht houdt, die zelf problemen oplost en die de klant laat
zien dat hij op jou kan vertrouwen? Dan is onderstaande vacature echt iets voor jou!

UITVOERDER
Functieomschrijving:
De functie is gericht op het zodanig aansturen van de monteurs, dat de uitvoering van complexe en
omvangrijke projecten volgens de vastgestelde planning en kwaliteitseisen verloopt. Je rapporteert in deze
functie aan de Projectleider en stuurt een groep monteurs in een team aan. De werkzaamheden omvatten:
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Plannen van de inzet van de monteurs voor de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden.
Toezicht op de voortgang en kwaliteit van de werkzaamheden volgens de specificaties en
installatietekeningen.
Tijdig signaleren van afwijkingen in de planning en uitvoering aan de projectleider.
In overleg met de Projectleider tijdig bestellen van de dagelijks benodigde materialen.
Verdeling van de werkzaamheden over de monteurs volgens de aangegeven planning.
Het geven van werkinstructies aan de monteurs over de uit te voeren werkzaamheden.
Geheel zelfstandig uitvoeren van complexe installatiewerkzaamheden.
Na afstemming met de projectleider overleg met de uitvoerder over de voortgang en planning.
Bijhouden van de projectadministratie op de werklocatie, zoals de uren- en materialenregistratie.
Erop toezien dat de monteurs volgens de planning op het project aanwezig zijn.
Controle van geleverde materialen en materieel en de juiste opslag ervan.
Toezien op de werkzaamheden van onderaannemers die bij het project zijn betrokken.
Je bewaakt de planning en kwaliteit van het project.

•
•

Toezien op de werkzaamheden van onderaannemers.
Toezien/toepassen van regels en normen voor de installatietechniek en het veiligheidsbeleid (VGM).

Profiel:
• Kennis en vaardigheden van installatietechniek op MBO 3-niveau.
• Commercieel inzicht.
• Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken.
• Leidinggevende en communicatieve vaardigheden om monteurs te kunnen instrueren.
• In het bezit van het certificaat VOL-VCA en BHV.
• Je houdt van hard werken en gaat dan waar nodig flexibel om met werktijden.
• Je wordt graag verder opgeleid om waar nodig kennis bij te spijkeren.
• Je hebt een geldig rijbewijs B(E).
• Bereidheid om landelijk te werken. Onze bedrijven zijn gevestigd in Hoogeveen en Veendam, maar wij
verwelkomen kandidaten uit heel het land.
Wij bieden:
• Een afwisselende en verantwoordelijke functie in een gezonde en dynamische onderneming, die zich
kenmerkt door kwaliteit, flexibiliteit, snelheid en nuchterheid (no-nonsense).
• Wij geven je de mogelijkheid je verder te ontplooien, je bepaalt zelf voor een groot deel jouw
ontwikkeling binnen onze groep.
• Een salaris passend bij je opleiding en ervaring.
• Een auto van de zaak.
• Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder studiemogelijkheden.
• Een ondersteunend team van collega’s op kantoor die allemaal weten dat we alleen samen op een
goede en leuke manier de klant tevreden kunnen houden.
Interesse? Meteen even reageren!
Meer informatie over de bedrijven in onze groep kan je vinden op onze website. Bel of whatsapp even met
Hans Verra (Directeur Bouw & Onderhoud) voor meer informatie of een afspraak: 06-50423029
Of stuur jouw sollicitatie met CV naar info@topinstallatiegroep.nl.

www.topinstallatiegroep.nl

