Vacature: CV-/loodgieter monteur

Als CV-/loodgieter monteur ben jij hét gezicht van Roveco voor de uitvoering van
werkzaamheden aan cv-, gas-, koud- en warmwaterinstallaties en andere warmte technische
installaties in de regio Zuid-Holland. Je hebt een gevoel voor techniek en bent de schakel tussen
de klant en het bedrijf.
De werkzaamheden:
 Het monteren van rookgasafvoersystemen, cv-ketels, warmtepompen en complete cvinstallaties in bestaande woningen en woongebouwen;
 Het installeren van onderdelen, zoals cv-ketels en accessoires;
 Verantwoordelijk voor de kwaliteit en rendement van de door jouw uitgevoerde
werkzaamheden;
 Het onderhouden en verhelpen van storingen aan rookgasafvoersystemen, cv-ketels en
warmtepompen in woningen en woongebouwen.
Jij bent:
 Graag bezig met warmtetechniek;
 Ervaren in de omgang met moderne hulpmiddelen zoals een tablet en een laptop;
 In bezit van het rijbewijs B (bij voorkeur BE);
 In staat om zelfstandig te werken;
 Klantvriendelijk en servicegericht;
 In bezit van een geldig VCA is een pré;
 Ervaren in een soortgelijke functie is een grote pre!
Over Roveco
Wij zijn een installateur van verwarming en rookgasafvoer, gevestigd in Bergschenhoek . Sinds de
oprichting is het onze doel geweest om een zo veilig mogelijke installatie op te leveren. De
wetenschap dat onze installaties Nederland net een stukje veiliger maken en misschien zelfs
mensenlevens hebben gered motiveert ons elke dag om goed werk te leveren.
Resultaatgericht samenwerken staat bij ons hoog in het vaandel. Door deze aanpak wordt de
expertise van de installateur namelijk volledig benut en kost het de opdrachtgever veel minder
energie en tijd. Hierdoor kunnen wij betere resultaten neerzetten en een goede band met de
opdrachtgever opbouwen.
Voor een uniforme bedrijfsuitstraling is in 2015 de naam PronkGroep geadopteerd. Naast een
discipline in rookgasafvoer en verwarming hebben wij disciplines in elektrotechniek, onderhoud
van klimaatinstallaties, airconditioning en ventilatietechniek.
We hebben het volgende te bieden:
 Het bedrijf bevindt zich in Bergschenhoek;
 Je komt te werken onder de cao Techniek met daarbij behorende afspraken;
 Aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling;
 Werken in een leuk en ervaren team;
 Gebruik van bedrijfsauto;
 Afwisselende en uitdagende fulltime functie;
 Marktconform salaris.
Interesse in deze functie? Mail dan naar onderstaand e-mailadres met jouw cv. Voor vragen of
aanvullende informatie:
Roveco t.a.v. Roelof Brugging
Telefoon: 088-4009 600
Email: info@roveco.nl
Website: www.roveco.nl

