At dormakaba your journey
starts with trust. Make it grow.

De vacature:

Installatie Monteur – midden of west Nederland
Wat houdt de functie in:
• Het zelfstandig of in teamverband uitvoeren van installatie- en
montagewerkzaamheden aan toegangsoplossingen; apparatuur en/of systemen uit
het productenpakket van dormakaba bij klanten op locatie in Nederland conform
gestelde procedures.
• Configureren van de apparatuur d.m.v. software indien nodig.
• Testen van de installatie op juiste werking en zorgdragen voor correcte oplevering.
• Op professionele en vakkundige wijze dormakaba vertegenwoordigen bij de klant.
• Communicatie met de Planning en Werkvoorbereiding/Projectbegeleiding over uit
te voeren en uitgevoerde werkzaamheden
• Het betreft een fulltime functie.
Wat wij van je verwachten:
• Een afgeronde MBO-3 mechanische / elektrotechnische opleiding.
• Relevante werkervaring.
• 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.
• Woonachtig in betreffende regio.
Heb je interesse in deze functie en pas je in het profiel, dan ontvangen wij graag je
motivatie en CV via solliciteren.nl@dormakaba.com.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

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.
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