WERKEN BIJ
FLAME
CONTROL BV
als montagespecialist droge blusleiding
Ben jij een gemotiveerde vakman met interesse voor
ons vakgebied (droge blusleidingen). Dan zoeken
we jou! Jij zorgt ervoor dat de droge blusleidingen
worden gemonteerd bij onze klanten in nieuwbouw en
renovatie projecten. Tevens verzorg jij na de montage
het hydrostatisch beproeven en certificeren van de
nieuw geplaatste of gemodificeerde droge blusleiding.
Onze voorkeur gaat uit naar iemand met ervaring in dit
specifieke vakgebied maar we staan open voor iemand
met slechts W / loodgieter ervaring.

We zijn per direct op zoek naar een:
- Montagespecialist droge blusleidingen
- Op basis van fulltime, 38 uur
Solliciteer direct op deze vacature door je CV + motivatie te
sturen naar rbosma@flamecontrol.nl

Functiebeschrijving:
Als montagespecialist ben je onder andere verantwoordelijk
voor het monteren van droge blusleidingen bij onze klanten.
Het monteren van droge blusleidingen doe je zelfstandig of
samen met een collega. Onze voorkeur gaat uit naar iemand
met ervaring in nieuwbouw en renovatieprojecten. We
verwachten niet dat je alles al weet maar je moet er wel voor
open staan om nieuwe dingen te leren.

Jij:
- Beschikt over een VCA diploma
- Bent representatief, klantgericht en hebt goede
communicatieve eigenschappen.
- Bent in het bezet van een B rijbewijs.
- Bent zelfstandig en nauwkeurig.
- Bent integer en betrouwbaar.

Wat wij bieden:
- Een goed salaris en goede doorgroei
mogelijkheden.
- Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden
- Sportschool op kantoor.
- Veel zelfstandigheid en vrijheid.
- Prettige, informele sfeer met jonge, gedreven
collega’s.

Wie wij zijn:
Flame Control BV is een service en
onderhoudsbedrijf gespecialiseerd in
brandbeveiliging. Wij onderhouden en
leveren brandblussers, brandslanghaspels,
noodverlichting, rookmelders, droge blusleidingen,
EHBO, AED, ontruimingsplattegronden,
BHV, keuken blusystemen, aerosol
blussystemen, automatische blusystemen en
brandmeldinstallaties. Wij zijn een snel groeiend
bedrijf en zijn op dit moment een team van 25
personen. Wij zijn gevestigd in Harderwijk en zijn
actief door heel Nederland.

Enthousiast geworden?
Zie jij het zitten om aan de slag te gaan als
droge blusleiding monteur bij Flame Control
BV? Solliciteer dan direct door jouw CV en
motivatiebrief te sturen naar Rodny Bosma: te
bereiken via rbosma@flamecontrol.nl

Heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons
op via bovenstaand e-mail adres of telefonisch op
0341 764 027.

