
 
 
 

 
Vacature Installatiemonteur | DO en BKT 

 
Ben jij een echte vakman? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 
Ben je technisch goed onderlegd, word je helemaal enthousiast van techniek en 
vind je daarnaast klantencontact leuk? Word dan Installatiemonteur bij Vissers 
Waalwijk! 
 
Vissers Waalwijk is een totaalinstallateur. Wij voorzien onze klanten 24/7 van de beste 
service en professioneel advies. 
 
Bij Vissers Waalwijk vormen we met een hecht team een bedrijf waar vakmanschap 
voorop staat. Wij zijn op zoek naar een installatiemonteur die zelfstandig mutaties, 
reparaties en dagelijks onderhoud uitvoert aan badkamers, keukens en toiletten. Een 
tevreden klant en een positief resultaat staan hierbij altijd voorop.  
 
We zoeken een gedreven collega die past binnen ons hardwerkende team. Een flinke 
dosis enthousiasme en zelfstandige aanpak vinden wij belangrijk. Je krijgt bij ons veel 
ruimte om jezelf verder te ontwikkelen en die volledig ingerichte bedrijfswagen is 
natuurlijk ook mooi meegenomen. Beschik je over brede kennis en ruime ervaring op het 
gebied van installatietechniek? Dan zoeken wij jou! 
 
Over het werk 
Iedere werkdag begin je met het checken van de planning. Welke nieuwe opdrachten zijn 
er dit keer bijgekomen? Dit kunnen er aardig wat zijn, je werkt nu eenmaal voor een 
bedrijf dat voor zijn klanten altijd klaarstaat! Voordat je zelfstandig op pad gaat, vul je 
de voorraad in jouw bus aan. Vervolgens ga je de klanten één voor één bezoeken, 
waarbij elk bezoek weer anders is. Dat jij zelf verantwoordelijk bent voor service, 
onderhoud- en reparatiewerkzaamheden aan badkamers, keukens en toiletten maakt 
deze functie iedere dag weer tot een leuke uitdaging. Periodiek verricht je 
storingsdiensten. 
 
De nadruk van deze functie ligt op het verrichten van dagelijks onderhoud en mutaties 
aan badkamers, keukens en toiletten. Naast de technische factor, zijn ook goede 
communicatievaardigheden belangrijk. Zo zorg jij ervoor dat de klant goed en op tijd 
wordt ingelicht over de status, los je klachten zelfstandig op en informeer je de klant 
over de voortgang en het onderhoud. 
 
Tussendoor kan je gebeld worden voor een spoedje, maar daar draai jij je hand niet voor 
om. Daarnaast rapporteer je op de werkbonnen via Syntess en maak je eventuele 
bestellingen in orde. Kortom: jij bent dé onmisbare schakel tussen installatie en klant! 
  
Wat breng je mee? 
● Afgeronde mbo-diploma-3, bij voorkeur installatietechniek. 
● Ervaring op het gebied van installatietechniek. 
● Je bent zelfstandig, oplossing- en resultaatgericht, kan goed omgaan met details, 

flexibel en stressbestendig. 
● Je beschikt verder over goede sociale en communicatieve vaardigheden. 
  
Wat bieden wij? 
● Goede arbeidsvoorwaarden met cao-metaal en techniek, zoals 25 vakantiedagen, 13 

Atv-dagen, pensioenregeling, marktconform salaris. 
● Mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen en te professionaliseren. 
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● Een volledig ingerichte bedrijfswagen. 
● Een telefoon.  
● Veel verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. 
● Een leerzaam en professioneel team. 
● Een contract met uitzicht op vaste baan. 
 
Heb je interesse in deze leuke uitdagende functie met een goed pakket aan primaire en 
secundaire arbeidsvoorwaarden, stuur dan je cv met motivatiebrief naar Erik Zeijpveld, 
directeur Vissers Waalwijk: erik@visserswaalwijk.nl. Vragen? Neem dan telefonisch 
contact op: 0416-332924. 
 


