SMITS BV te Veldhoven is specialist op het gebied van innovatieve wateroplossingen in zowel
de agrarische, industriële, als de golf- en sportsector. Smits heeft een sterke positie in deze
nichemarkten en is marktleider in de Benelux. Als exclusieve partner van enkele buitenlandse
leveranciers van hoogwaardige kwaliteit op het gebied van bewatering/beregening heeft Smits
de producten en de kennis in huis om kwalitatieve totaaloplossingen te bieden. Met haar rijke
historie in de regio, al sinds 1966, kenmerkt de organisatie zich door een open, pragmatische
en no-nonsens cultuur, een hoge mate van kwaliteitsdenken die bij iedere medewerker
aanwezig is en het persoonlijk contact met zowel de klant als leveranciers. Vanwege onze groei
zoeken we in Veldhoven een

Installatiemonteur
aanpakker die zich wil doorontwikkelen

De functie
Als installatiemonteur ben je betrokken en verantwoordelijk voor de complete aanleg van
(ondergrondse) leidingsystemen, watervoerende armaturen, pompen, kabels, etc. bij klanten
en projecten in o.a. de sport- en golfsector, agrarische sector, industrie en utiliteit, koude/warmte-opslag, bluswatervoorzieningen en tuinbouw. Daarnaast werk je mee aan de inbedrijf stelling van deze projecten, het onderhoud en verhelp je eventuele storingen aan de
installaties van Smits BV. Jouw inzet is van groot belang voor het succes van Smits BV,
aangezien je vanaf de opbouw betrokken bent bij de werkzaamheden en mede de kwaliteit van
de installaties in de hand houdt.
Het takenpakket is concreet als volgt:







Je zorgt voor een goede uitvoering (aanleg) en implementatie van complete
(ondergrondse) leidingsystemen voor projecten op het gebied van utiliteit, golf- en
sportsector, agrarische- en tuinbouwsector en industriële sector.
Je draagt bij aan de uitvoering van aanleg en aansluiten van (ondergrondse) kabels en
leidingen tot complete installaties.
Je bent verantwoordelijk voor een juiste en tijdige uitvoering van de werkzaamheden.
Je houdt technische ontwikkelingen bij op het gebied van het werken met water en bent
bereid deel te nemen aan opleidingen.
Je neemt op termijn deel aan de storings-/consignatiedienst (periodiek).
Je rapporteert aan de Coördinator Projecten.

Het profiel van de kandidaat
Je houdt van je vak. Je hebt geen “9 tot 5 mentaliteit”. Je hebt een technische achtergrond en
technisch en vakinhoudelijk sta jij je mannetje. Je bent afgestudeerd op MBO-niveau (bij
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voorkeur technisch gericht) en werkervaring in een soortgelijke functie is een pré. Je bent een
echte aanpakker en weet efficiënt te werk te gaan. Je neemt je verantwoordelijkheid om
projecten van begin tot het eind succesvol te laten verlopen. Je bent communicatief vaardig,
hebt gevoel voor verhoudingen, een teamspeler en je bent nauwkeurig.
Het bezit van een rijbewijs B (B+E) is een pré. Je beheerst de Nederlandse taal in woord en
geschrift. Kennis van Engels en Duits is een pre. Je bent woonachtig in de regio
Veldhoven/Eindhoven.
Het aanbod
Je komt te werken in een solide, ambitieus familiebedrijf met ruim 45 enthousiaste collega’s.
In deze informele, innovatieve en daarmee motiverende werkomgeving werk je samen aan een
professionele dienst voor mooie branches en een lange termijnrelatie met de klant. Smits kent
bij de functie uitstekende arbeidsvoorwaarden en opleidingsmogelijkheden.
Je sollicitatie
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Erik van Ras, 040-2532539.
Reacties graag naar info@smitsveldhoven.nl o.v.v. “sollicitatie Installatiemonteur”.

Offertenummer: vacature installatiemonteur website 2017
Pagina 2 van 2

