Gas monteurs (AVP/VP) Midden Nederland
Wij zijn op zoek naar fulltime gas monteurs voor onze vestiging Nieuwegein en voor onze
projectlocatie Amsterdam en Heinenoord. Lijkt het jou leuk om op verschillende locaties in
Midden Nederland te werken met jonge collega’s? Dan is Quint & v. Ginkel voor jou de plek
om te werken.
Wat ga je doen?
Als gas monteur voor de omgeving van Midden Nederland ga je vooral aan de slag voor
onze opdrachtgever Stedin.
De functie bestaat onder andere uit:








Het toepassen van alle veiligheidsmaatregelen die nodig zijn om het werk veilig te
kunnen uitvoeren.
Het verrichten van gas technische montagewerkzaamheden.
Het uitvoeren van alle andere voorkomende werkzaamheden
Het lezen en interpreteren van tekeningen
Het rapporteren van de voortgang in relatie met planning
Het signaleren en rapporteren van meerwerk
Het verrichten van de benodigde inmeetwerkzaamheden

Wat verwachten wij van jou?
Je beschikt over het volgende:






LTS (VBO)/MBO niveau of gelijkwaardig
Aantoonbare ervaring in het uitvoeren van projecten op gebied van gas
Relevante opleidingen volgens CKB en opdrachtgever ( AVP/VP VIAG, VCA, BHV en
Veilig Werken Langs de Weg)
Je beheerst de Nederlandse taal in woord en schrift
Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit

Wat hebben wij jou te bieden?
Een zelfstandige, verantwoordelijke en afwisselende baan met een goed salaris (afgestemd
op jouw ervaring en capaciteiten). Up-to-date blijven van de nieuwste techniek is van groot
belang bij Quint & v. Ginkel en hier zullen wij je ook ondersteunen door middel van
opleidingen en trainingen. Bij ons bedrijf is de cao metaal van toepassing.
Over Quint & v. Ginkel
Wij zijn een jonge organisatie gespecialiseerd in het verzorgen van ondergrondse
infrastructuur (laag- en midden spanning, gas, water, CAI en KPN) en openbare verlichting.
Door de inrichting van onze organisatie kunnen wij snel en flexibel schakelen op
binnenkomend werk. Als bedrijf zijn wij gecertificeerd in verschillende certificaten. Wij werken
alleen met gecertificeerd personeel. Dit maakt ons een aantrekkelijke partner voor onze
opdrachtgevers. Ons bedrijf werkt op dit moment vanuit de vestigingen Nieuwegein en
Amsterdam. Meer informatie over onze organisatie en overige vacatures vind je op onze
website www.quintenvanginkel.nl
Ben jij enthousiast geworden na het lezen van onze vacature en lijkt het je leuk om ons team
te komen versterken mail dan jouw cv naar adriaan@quintenvanginkel.nl

