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Chef Monteur ICECUBE Klimaatunit 

 

Verantwoordelijkheden 

De hoofdtaak van de Chef Monteur ICECUBE Klimaatunit is het installeren van de ICECUBE, 

en het installatieproces op de werkplek goed laten verlopen. Dit betekent dat je naast je 

eigen installatiewerk, ook monteur op locatie aanstuurt. Je hebt de verantwoordelijkheid 

voor:  

- De kwaliteit van de installatie. Zorgen dat de installatie op een nette en functioneel 

juiste wijze is geïnstalleerd.   

- De efficiënte werkwijze van jezelf en de monteurs op locatie. Zorgen dat er efficiënt 

gewerkt wordt en zo nodig het suggereren en doorvoeren van verbeteringen hierin.  

- Het detecteren en oplossen van knelpunten in de installatie. 

- Informatievoorziening voor de projectleider.  

Taken 

- De dagplanning, taakverdeling en het aansturen van de andere monteurs op locatie.  

- Het controleren van de kwaliteit van de werkzaamheden.  

- Het materiaalbeheer en materiaalgebruik op de werkplek en zorgen dat eventuele 

gebreken hierin tijdig geconstateerd worden.  

- Het informeren van de projectleider over de vorderingen van de werkzaamheden en 

alle relevante zaken voor de goede uitvoering van het werk.  

- Zorgen voor een goede werksfeer en veilige werkomgeving.  

- Montagewerkzaamheden voor de installatie van de ICECUBE klimaatunit.  

Aanbod 

- Salaris €2.600 - €3.200 bruto.  

- Auto met tankpas voor zakelijk rijden.  

- Kans om door te groeien naar bijvoorbeeld projectleider, mits je deze ambitie ook 

zelf hebt.  

Functie-eisen 

- Ervaring in installatietechniek. 

- MBO-niveau+, door een diploma of door werkervaring verkregen. 

- Een goede beheersing van de Nederlandse taal en in het bezit van een rijbewijs B. 
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Wat wij onze collega’s bieden: 

- Een werkomgeving waarin we op een constructieve manier met elkaar samenwerken 

en streven naar een goed resultaat.  

- De kans om een mooi innovatief product in de markt te zetten, dat een belangrijke 

bijdrage levert aan het tegengaan van klimaatverandering.  

- De mogelijkheid om te laten zien wat je kan en de mogelijkheid om in kennis, kunde 

en functie mee te groeien met het bedrijf.  

 

Wat vinden wij belangrijk in ons bedrijf: 

- Handen uit je mouwen steken en verantwoordelijkheid nemen voor je werk.  

- Mensen die verder kijken dan hun eigen functie, wat inherent is aan ons groeiende 

bedrijf.  

- Teamwork en bereidheid voor je team te werken.  

- Doorzettingsvermogen en de motivatie om een goed resultaat te bereiken. 

- Een voorliefde om iets moois te bouwen.  

 


