ALLROUND TECHNISCH MONTEUR

Fonteintechniek Gruppen
Met ruim 20 jaar ervaring in de veeleisende en dynamische wereld van de watertechniek is
Fonteintechniek Gruppen de belangrijkste speler in fontein- en waterelementenbouw. Met
11 ervaren gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers voert Fonteintechniek Gruppen
projecten uit voor Gemeenten en andere overheden, bedrijven, golfbanen, pretparken en
particulieren in geheel Nederland. Hierbij zijn kennis, ervaring, kwaliteit en flexibiliteit van
groot belang. Maar ook service en begrip voor de belangen van de opdrachtgever spelen
voortduren een prominente rol bij de aanpak en uitvoering van de opdracht.
Fonteintechniek Gruppen onderscheidt zich. Niet alleen in kwaliteit maar ook dankzij een
uitstekende sfeer en persoonlijke aanpak.
Bedrijfscultuur
De kernopvattingen van het bedrijf Fonteintechniek Gruppen zijn:
- Kwaliteit, kwaliteit en nog eens kwaliteit willen leveren
- Kunnen verzorgen van ontwerp tot turnkey oplevering
- Nakomen van afspraken
- Bouw en onderhoud uitsluitend met eigen medewerkers
Kenmerkend voor ons bedrijf is de sterke focus op technische innovatie. Daarbij hoort ook
aandacht voor het niveau van de medewerkers. Voortdurend worden zij verder geschoold en
getraind in samenhang met wereldwijde leveranciers om de laatste technieken tot in
perfectie te beheersen.
Functieomschrijving
Als allround technische medewerker houd je je bezig met de bouw, beheer en onderhoud
van fonteinen en waterelementen. Je bouwt en/of installeert in teamverband aan de hand
van tekeningen het gehele project met betrekking tot waterput, leidingwerk, filterinstallatie,
electroden en besturingskast. Je maakt de installaties klaar door middel van testen,
afregelen en programmeren. Wellicht heb je ook leidinggevende kwaliteiten waardoor je in
staat bent om anderen op te leiden.
Wat vragen wij?
MBO werk- en denkniveau. Vaktechnisch onderlegd en daarnaast communiceer je duidelijk.
Je hebt een klantgerichte en flexibele instelling met betrekking tot werktijden. Zowel
kandidaten met enkele jaren werkervaring als starters worden uitgenodigd te solliciteren.
Wat bieden wij?
Wij bieden je een afwisselende en veelzijdige baan in de watertechniek. Wij hechten veel
waarde aan opleidings- en doorgroeimogelijkheden. Je werkt daarnaast in een uitstekende
en collegiale werksfeer. De beloning is gemiddeld boven marktniveau.

