
 

 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste  
(buitendienst) monteur (fulltime) 

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging als monteur en vind je het leuk zelfstandig onze 
(tijdelijke) waterzuiveringsinstallaties in zowel binnen- en buitenland op te bouwen en te 
onderhouden?  
Zie je uitdaging in het naar de wens van de klant opleveren van onze installaties en het zoeken en 
oplossen van storingen wanneer deze voorkomen? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Waar bestaan jouw werkzaamheden uit? 

Samen met je collega’s plaats je (tijdelijke) waterzuiveringsinstallaties op projecten in binnen- en 
buitenland. Tevens voer je onderhoud uit aan deze installaties en zoek en verhelp je storingen 
wanneer deze voorkomen. Binnen de afdeling werk je nauw samen met de projectleider, jij bent zijn 
ogen, oren, handen en voeten op de projectlocaties. 

Verder bestaan jouw werkzaamheden uit: 

• Voorbereiden installaties in onze werkplaats te Utrecht 
• Begeleiden hijswerkzaamheden bij het plaatsen en verwijderen van de installaties 
• Plaatsen en naar de wens van de klant en de projectleider installeren van de installaties 
• Nieuwbouw van installaties / installatieonderdelen 
• Controle en onderhoud van de installaties 
• Verhelpen van storingen 
• Meedraaien in de storingsdiensten 
• Onderhoud aan bodemsaneringssystemen 
• Monstername van waterstromen om de werking van de installaties te controleren 

 
Jouw talent: 

• Een technische achtergrond (zowel mechanisch als elektrisch) 
• Kennis van meet- en regeltechniek en besturingstechniek is een pré, maar geen must 
• Zelfstandigheid, verantwoordelijkheidgevoel en probleemoplossend vermogen 
• Collegialiteit en flexibiliteit 

Wat kunnen wij bieden? 

Een uitdagende en verantwoordelijke functie in een klein team. Wij volgen de Bouw en Infra CAO, dit 

betekent, naast een aantrekkelijk salaris, afhankelijk van jouw ervaring en niveau, ook o.a. 8 weken 

vakantie per jaar. Wij investeren in onze medewerkers. Je wordt bij ons goed ingewerkt. Verder 

bieden wij goede opleidingsmogelijkheden. Volledig ingerichte bedrijfsbus en smartphone behoren 

tot jou standaard uitrusting. 

 

 

 

Spreekt deze vacature jou aan? Je mag je sollicitatie mailen, bellen en/of Whatsappen naar 
 Sabrina Blom, HR Officer, sabrina.blom@suez.com of 06-83047774 
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