Voor diverse projecten in het noorden van het land zoeken wij leerlingisolatiemonteurs die in korte tijd het vak van isolatiemonteur gaan leren.
Waar ben je verantwoordelijk voor?
•
•
•
•
•

Het onder begeleiding afwerken van isolatiemateriaal met behulp van diverse
technieken;
Het onder begeleiding (de)monteren en isolatie- en
afdichtingswerkzaamheden verrichten;
Het zelfstandig uitvoeren (waar mogelijk) van eenvoudige werkzaamheden;
Het onder begeleiding (de)monteren van beplating op installaties van
apparaten, leidingen en appendages;
Opdrachten van de leidinggevende met werkspecificaties, instructies en
eventueel tekeningen.

Wat verwachten we van jou?
•
•
•
•
•

Je hebt een relevante vmbo-opleiding richting techniek;
Je bezit een VCA (basis) certificaat of bereid deze z.s.m. te halen;
Je bent in het bezit van een rijbewijs B;
Je beheerst de Nederlandse taal;
Je bent gemotiveerd, leergierig en bereid om alles aan te pakken.

Wat bieden wij jou?
•
•
•
•
•
•
•
•

Salaris volgens cao Metaal en Techniek, Isolatie;
25 vakantiedagen;
13 ADV dagen;
Na gebleken geschiktheid diverse opleidingsmogelijkheden (via Stichting OOI:
www.ooi.nl);
Doorgroei- en ontwikkelingsmogelijkheden;
Deelname aan Pensioenfonds PMT;
Een leuk en enthousiast team;
Een baan met toekomst. Verduurzamen, de Co2-emissie, MVO
(Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zijn onderwerpen die bij veel
bedrijven en instanties op de agenda staan. Isoleren is belangrijk voor de
samenleving: het bespaart energie, is onmisbaar voor efficiënte
productieprocessen en draagt bij aan veiligheid en comfort.

Waar ga je werken?
Bendit Isolatietechniek BV is al 23 jaar een toonaangevende dienstverlener in de
isolatiebranche. De grote installatiebedrijven behoren tot onze vaste opdrachtgevers.
Dit betekent dat we bij veel (nieuwbouw)projecten in Noord-Nederland betrokken zijn.
Of het nu gaat om nieuwbouw van een ziekenhuis, uitbreiding van een
gemeentehuis, bouw van een schip, verbouwing van een school of een ketelhuis bij
een industrieel bedrijf, de isolatiemonteurs van BenDit kom je overal tegen!
Interesse?
Heb je interesse, stuur je cv en motivatie naar de heer D.G. Davies:
d.davies@bendit.nl
Voor meer informatie over onze organisatie, kijk op onze website: www.bendit.nl

