Aceve zoekt Installatiemonteur dakwerk, sanitair, verwarming, gas- en waterleiding.
Als installatie monteur voer je zelfstandig veelvoorkomende installatie werkzaamheden uit, zoals het plaatsen van
ketel, radiatoren, maar ook aanleggen van leidingwerk. Storingen aan kranen, toiletten en verstoppingen behoren
tot de werkzaamheden.
Je legt het probleem helder aan de klant uit en repareert snel en vakkundig en je adviseert de klant over
verbeteringen of vervangingen.
Tevens zorg je ervoor dat de administratie altijd op orde is. Hiervoor heb je beschikking over een tablet en wordt
er gewerkt met een mobiele werkbon.
Je moet een ervaren, klantgerichte monteur zijn met passie voor installatietechniek.
Wij zoeken alleen collega's met een diploma, omdat wij vinden dat alleen dan je veilig aan een installatie kan
werken en op de hoogte moet zijn van wet en regelgeving
Je hebt geen problemen om buiten kantoortijden in actie te komen. Storingen hebben ook geen negen tot vijf
mentaliteit!
Zelfstandig, klantgericht, ordelijk en initiatiefrijk zijn eigenschappen die wij erg belangrijk vinden, maar ook
collegialiteit is erg belangrijk.
Functie-eisen
Wij zoeken voor deze functie een monteur met meerdere jaren ervaring in een soortgelijke functie. Andere
noodzakelijke eigenschappen zijn:
o Minimaal MBO werk- en denkniveau en een afgeronde opleiding op dat niveau
o In bezit van VCA
o Analytisch, probleemoplossend, klantgericht en communicatief vaardig
o Woonachtig regio Rotterdam e.o.
o Representatief.
o Gewend zijn om te werken in burgerwerk.
Bedrijfsomschrijving
Aceve Totaalinstallateur bestaat inmiddels 26 jaar. Wij zijn een bedrijf met 12 werknemers.
Als totaalinstallateur is geen dag hetzelfde. Zo voer je de ene dag werk uit bij een particuliere aan een ketel en
daarna is er een ernstige verstopping of lekkage in een restaurant die met spoed moet worden opgelost.
Wij werken o.a. voor bedrijven, Horeca, VvE's, maar ook bij particulieren thuis.
Om onze klanten steeds een goede service te kunnen verlenen, helpen wij onze monteurs allround te zijn of te
worden en zo de klant direct met 1 bezoek van dienst te kunnen zijn.
Sinds 2015 heeft Aceve een advies centrum voor Comfortabel en Veilig Wonen. Hiermee helpen wij onze klanten
op het gebied van alle wensen en behoeften die de klant heeft deze op te lossen.
We geven energieadvies, voeren woningchecks uit, en verbeteren woningventilatie.
Duurzame producten zoals zonneboilers, warmtepompen en zonnepanelen worden steeds belangrijker en zijn
een uitdaging om te plaatsen. Je moet je hierin willen verdiepen om dit te begrijpen

