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Wij behoren wereldwijd tot de top drie van bedrijven in de markt voor toegangs- en beveiligingsoplossingen. Met meer dan 16.000 
medewerkers staan wij in meer dan 130 landen aan de zijde van onze klanten. En wie bij ons komt werken, merkt het meteen: We zijn 

nieuwsgierig naar mensen en verwachten altijd het beste van hen. Het openhartig tegemoet treden van nieuwe collega's en ze met 
vertrouwen verwelkomen - voor ons maakt het deel uit van de cultuur die ons al jaren succes brengt. Vertrouwen is wat ons verbindt 

bij dormakaba. En wat zorgt voor een perfecte start voor je carrière bij ons. 
 

Installatiemonteur   
 

 
Wat ga je doen als installatiemonteur? 
 
Als installatiemonteur ben jij verantwoordelijk voor het uitvoeren van installatie- en montagewerkzaamheden bij de klant 
op locaties in heel Nederland aan de toegangsoplossingen van dormakaba. Deze installaties voer jij zelfstandig uit of in 
teamverband. 
 
Jij hebt contact met de planning, werkvoorbereiding en de projectbegeleiding. Samen bespreken we de uit te voeren 
werkzaamheden. 
 
Eenmaal op locatie draag jij zorg voor een vakkundige installatie of montage. Na de installatie configureer jij de software 
indien nodig, waarna je de apparatuur test op een juiste werking. Werkt alles naar behoren? Mooi, dan kunnen we de 
installatie opleveren aan weer een tevreden klant.   
 
Onze monteurs zijn onze ambassadeurs, jij levert professioneel en vakkundig werk af, daar kunnen jouw collega’s en onze 
klanten van op aan. 
 
Wij stellen je in staat om je werk goed te doen, we investeren in trainingen en opleidingen. Verder beschik je uiteraard over 
kwalitatief goed gereedschap en een goed uitgeruste en representatieve bus. 
 
Jij neemt mee: 
 

• Een afgeronde MBO-3 mechanische/ elektrotechnische opleiding. 

• In het bezit van een VCA-diploma en rijbewijs B. 

• Productkennis is een pré. 

• Interesse in computers i.v.m. het programmeren van apparatuur. 

• Goede communicatieve vaardigheden, klantgericht en flexibel. 

• Verantwoordelijkheid en een grote mate van zelfstandigheid. 

• Een goede beheersing van de Nederlandse taal, Engels is een pré. 
 
Wij bieden  
 

• Een marktconform salaris, op basis van 40 uur per week  
• De mogelijkheid om te werken voor toonaangevende organisaties  
• Een informele en sympathieke werksfeer  
• Een functie voor 40 uur per week 

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een tegemoetkoming in zorgpremie 

• Uitgebreide scholing, zowel product gerelateerd als persoonlijke ontwikkeling 

• Een telefoon, Ipad, laptop & bus van de zaak. 
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