Kroon Kozijn Den Haag is per direct op zoek naar een ervaren
allround monteur
Wegens succesvolle groei zijn wij per direct op zoek naar een allround monteur. Wij zoeken een
gemotiveerde kracht met ervaring in de montage van ramen, deuren en schuifpuien. Omdat je
constant in contact bent met de klant ben je letterlijk het visitekaartje van het bedrijf. Ben jij iemand
die van aanpakken weet, klant- en resultaatgericht is en wil je graag werken bij een groeiend en
ambitieus bedrijf? Dan ben jij misschien de persoon die wij zoeken!
Functieomschrijving:
 Minimaal 2 jaar relevante werkervaring in soortgelijke functie;
 Als allround monteur ben je verantwoordelijk voor alle voorkomende werkzaamheden bij het
plaatsen van ramen, deuren en schuifpuien;
 Je bent een allround monteur met ervaring in het plaatsen van binnen afwerking in MDF en
gevelbekledingen zoals Keralit, Trespa, rockpanel enz.;
 Ervaring met de- en her monteren van radiatoren, metselen, voegen, enz.;
 Je houdt van kwaliteit leveren en vindt fysiek werk prettig.
Functie eisen:
 Minimaal (V)MBO werk- en denkniveau;
 Kennis en ervaring met bouwtechnische tekeningen is een pre;
 Nauwkeurig, oog voor details, leergierig, zorg voor materieel/materiaal/eindresultaat;
 In bezit van rijbewijs;
 Geen hoogtevrees (er wordt gewerkt op ladder en steigers);
 goede communicatieve en sociale eigenschappen;
 geen 8.00 tot 16.00 uur mentaliteit;
 Geen problemen met werk dat soms fysiek zwaar kan zijn. ;
Daarnaast beschik je over de volgende competenties:
 Leergierig;
 Flexibel;
 Doorzetter;
 Zelfstandig
Onze aanbod:
 Functie met volop uitdagingen;
 Je krijgt de kans om jezelf te ontwikkelen;
 Afwisselend en uitdagend werk;
 Professionele maar ook een familiesfeer werkomgeving waar op een prettig manier gewerkt
wordt;
 Goede arbeidsvoorwaarden.

Solliciteren:
U kunt uw motivatiebrief en CV mailen naar info@kroonkozijndenhaag.nl of per post naar:
Kroon Kozijn Den Haag
T.a.v. Irfan Sorgucu
Lulofsstraat 27
2521 AK DEN HAAG
Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Irfan Sorgucu op 070-3896878.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

