Jenniskens Duurzame Energiesystemen is een bedrijf gespecialiseerd in de advisering –en installatie
van duurzame energiesystemen. Met onze diensten en producten bieden wij klantgerichte
oplossingen voor een brede klantgroep die bestaat uit particulieren en kleine tot middelgrote
bedrijven gevestigd in het zuiden van het land. Wij staan voor een eerlijk advies, kwaliteit en
flexibiliteit.
We groeien, waardoor we dringend behoefte hebben aan een

Allround service monteur duurzame energie installaties
Durf jij te solliciteren?
Bekijk voor meer informatie ook eens onze website www.jenniskenstechniek.nl
Wat zijn je werkzaamheden?
* Installeren en in bedrijf nemen van installaties
* Werkvoorbereiding kan naar eigen invulling tot je taken (gaan) behoren
* Je voert service- en onderhoudswerkzaamheden op ons bedrijf te Rijkevoort en
op locatie bij de klant
* Uitzoeken en oplossen van eventuele storingen
Wie ben jij?
* Je houdt van aanpakken
* Je hebt passie voor techniek
* Je kunt zelfstandig werken en leert graag wat nieuws
* Je bent ondernemend en denkt in oplossingen
* Je hebt een opleiding in werktuigbouwkunde of installatie/autotechniek
* Je bent in het bezit van rijbewijs B en bij voorkeur ook E
Wat krijg je van ons?
We bieden je een uitdagende stap in je carrière in een innovatief bedrijf met oog voor een goede
balans tussen werk en privé. Jenniskens Duurzame Energiesystemen is een klein familiebedrijf met
een informele sfeer en korte lijnen.
* Veelzijdige baan met ruimte voor initiatief
* Flexibele werktijden, parttime en flexibele invulling van uren is bespreekbaar
* Een uitdagende en afwisselende functie
* Marktconform salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarden
* Mogelijkheden voor ontwikkeling
* Prettige werksfeer
Ben jij de collega die wij zoeken?
Dan komen we graag met je in contact, stuur je CV met een korte motivatie naar
info@jenniskenstechniek.nl
Wil je meer weten over de inhoud van de functie? Neem dan contact op met Paul Jenniskens via
telefoonnummer 0485-372736.

