Monteur projectenbouw
Gemotiveerde aanpakker

Hier is die functie waarin jij de ruimte krijgt om te laten zien wat jij kan
Jij plaatst sandwichpanelen voor (geconditioneerde) projecten zoals U.L.O.-cellen, koelhuizen,
vrieshuizen en distributiecentra. En dit voor mooie klanten in diverse sectoren voornamelijk in de
groeiende Food-sector. Denk hierbij ook aan bekende klanten in de Zuivel, Bakkerijen, AGF, Opslag
en Distributie, Vlees en Vleeswaren, Convenience Food en Snacks, Vis en Schaaldieren maar ook in
de Life Science. Nauwkeurig, netjes en veilig bouwen en afwerken staan bij ons bovenaan op de lijst.
We horen ook graag jouw frisse ideeën die ons werk kunnen verbeteren.

Opleiding en ervaring
Heb je al ervaring in de sandwichpanelen montage of metalen dak- en gevelbeplating, dan ben je van
grote toegevoegde waarde. Heb je geen ervaring of ben je leerling? Ook dan ben je van harte welkom
om te solliciteren. Dan leiden wij je in de praktijk van alledag op zodat je binnen no-time volledig
meedraait. Wil je een opleiding of cursus halen om nog beter te worden in je werk? Daar staan wij
helemaal achter. Wij helpen je graag en vergoeden zelfs de opleidingskosten! Wij zijn ook een erkend
leerbedrijf.

Gratis* (aanhanger-) rijbewijs
Je gaat dagelijks op pad samen met de hoofdmonteur. Daarom ben je het liefst woonachtig in een
straal van 10 km binnen de gemeente Waalwijk of Hoogeveen. Natuurlijk zorgen wij dat je moderne
machines en materieel tot je beschikking hebt. Dan kan jij je focussen op dat waar jij goed in bent:
sandwichpanelenmontage! Heb jij nog geen rijbewijs of aanhanger rijbewijs? Dan hebben wij voor jou
een mooi *voorstel!

Aanpakken én gezelligheid
Bij Roma Nederland B.V. zijn we aanpakkers. Maar ontspanning vinden we net zo belangrijk! We
hopen dat je er dan ook van houdt om af en toe gezellig met elkaar op stap te gaan. Meerdere keren
per jaar gaan we gezellig met z’n allen op pad voor een leuke activiteit met een hapje en een drankje.
Ook dát pakken we aan!

Wat wij vragen
•
•
•
•

Grote belangstelling voor techniek
Interesse voor de bouwbranche
Opgeleid willen worden tot volwaardig monteur (studie of cursus)
Werkervaring is gewenst (niet noodzakelijk)

Wat wij bieden
•

Veel afwisselende en uitdagende projecten

•

Hecht en enthousiast team (zo’n negentig collega’s in totaal)

•

Professionele begeleiding, goede ‘leerschool’

•

Leren en werken mét salaris, zónder studiekosten (vergoeden wij)

•

Mooie doorgroeimogelijkheden en/of kansen om intern van functie te wisselen

•

Betrouwbare werkgever

•

Uitzicht op een vaste baan

•

Salaris in overleg, afhankelijk van leeftijd en ervaring

•

Pensioen- en winstuitkeringsregeling

•

Vakantie- en atv-dagen

Voor meer informatie over Roma Nederland B.V. kun je terecht op onze website www.romaned.nl

En nu
Herken jij jezelf in bovenstaande omschrijving en zie je jezelf al werkzaam binnen Roma? Klik dan op
onderstaande button en stuur een mail met jouw motivatie en CV t.a.v. personeelszaken naar
info@romaned.nl of een brief naar Roma Nederland B.V., 4941 VN in Raamsdonksveer. Je kunt
uiteraard ook bellen op het nummer 0162 583 248 en vragen naar William van Esch.

