Vacature
Wij zijn De Groot Installatiegroep. Wij creëren altijd de beste oplossing voor onze klant
op het gebied van werktuigbouwkunde, elektrotechniek en brandbeveiliging. Daarnaast
ontzorgen wij onze opdrachtgever op het gebied van service en onderhoud. Dit doen we
dat al meer dan vijftig jaar. We beveiligen musea tegen brand, voorzien kantoren van
een aangenaam werkklimaat, beveiligen industriële gebouwen en vergroten de beleving
van gebruikers en bezoekers met onze hoogwaardige installaties. Dit alles op de meest
duurzaam en innovatief mogelijke manier. We zijn klantgericht, werken veilig, maken
milieubewuste keuzes en nemen de gezondheid van onze mensen in acht. We voldoen
aan de geldende wet- en regelgeving voor de industrie, utiliteits- en woningbouw en in
ons kwaliteitszorgsysteem zijn de certificatieregelingen conform de NEN-EN-ISO 90012008, ISO 14001, BRL 6000 en VCA-petrochemie volledig geborgd.
Voor onze vestiging in Elburg wij op zoek naar:

Montageleider Brandbeveiliging (1FTE)
Korte omschrijving:
Medewerker geeft leiding aan project toegewezen (leidinggevend) monteurs en assistent monteurs
op projectlocatie. De montageleider is verantwoordelijk voor de aan- en afvoer van materiaal,
gereedschap en middelen naar- of van de projectlocatie en draagt zorg voor de noodzakelijke
faciliteiten. Hierbij streeft de montageleider altijd naar een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau en
klanttevredenheid. Medewerker werkt nauw samen met de projectleider voor wat betreft uitvoering
en planning en is medeverantwoordelijk voor een positief financieel resultaat. De werkzaamheden
worden voornamelijk op de bouwplaats verricht waarbij de mogelijkheid bestaat dat de
medewerker in de kost gaat. De montageleider zorgt voor goed teamwork en ondersteunt de
(leidinggevend)monteurs om te komen tot verbetering in zijn/ haar functie. Stressbestendigheid,
klantgerichtheid en flexibiliteit staan centraal in deze functie.
Kerntaken:
Het leiding geven aan (leidinggevend) monteurs en assistent monteurs;
Organiseren en beheren van de aan- en afvoer van materiaal, gereedschap en andere
middelen zodat de voortgang en kwaliteit gewaarborgd blijft;
Bijwonen van de bouwvergadering en/ of werkbesprekingen en in overleg met de
projectleider opstellen en beheren van de montageplanning en deze voorleggen aan de
planner;
Verzamelen en controleren van de weekstaten van de (leidinggevend) monteurs en
assistent monteurs en deze doorsturen naar de administratie;
Is verantwoordelijk voor het uitvoeren van tussen- en eindcontroles met betrekking tot de
werkzaamheden;
Verantwoordelijk voor het aanleveren van alle revisie stukken;
Het beoordelen van afwijkingen aan installaties en het bepalen van te nemen maatregelen
naar aanleiding van deze afwijkingen;
Het coördineren en bewaken van de kwaliteit van onderaannemers en derden.
Kennis en opleiding:
Opleiding op minimaal MBO-4 niveau aangevuld met vakgerichte opleidingen en specialistische
cursussen en trainingen. VCA-VOL diploma en rijbewijs zijn vereist. Het up-to-date houden van de
benodigde vakkennis is een vereiste om de functie goed uit te kunnen voeren.

Meer weten of solliciteren?

Ben je geïnteresseerd en wil je meer informatie over de vacature? Neem dan contact op
met mevrouw Irma Timmer – de Groot, Directeur HRM, via: i.timmer@degrootgroep.nl of
0591 – 61 33 44.
Direct solliciteren? Stuur dan je motivatiebrief met CV zo snel mogelijk naar
hrm@degrootgroep.nl of naar postadres:
De Groot Installatiegroep B.V.
T.a.v. afdeling HRM
Postbus 55
7821 AB Emmen

