
Gezocht: 
Monteur buitendienst 40 uur

Van Lankveld Mariahout B.V.
Wilhelminastraat 30
5738 AE Mariahout
T +31 (0)499 427 900
E info@aquados.nl
I www.aquados.nl

Als leverancier en installateur van AQUADOS®

doseerpompen en AQUADOS® water systems 
biedt VLM B.V. totaaloplossingen in water- 
techniek binnen verschillende sectoren. Met 
diverse technieken kan VLM B.V. de volledige 
watervoorziening en -behandeling realiseren.

Ben je handig en werk je graag in de buitenlucht? Dan is de vacature monteur buitendienst iets voor jou! Het 
team van monteurs bestaat uit 7 enthousiaste en gedreven collega’s. Na een gedegen inwerk periode ga je 
zelfstandig of samen met een collega aan de slag. De werkzaamheden zijn divers en bestaan o.a. uit het realiseren 
van drinkwater- en waterzuiveringssystemen, aanleggen van zwembaden en tuinberegening, installeren van 
waterontharders of bestrijden van legionella. Bij VLM BV ben je een allround monteur die binnen het gehele 
werkveld wordt meegenomen om uiteindelijk zelfstandig aan de slag te kunnen.

Wie ben jij:

• Minimaal een afgeronde vakgerichte of technische MBO opleiding;
• Een echte teamspeler, maar die ook zelfstandig zijn boontjes weet te doppen;
• Een gedreven vakman die klantgericht is en gemakkelijk communiceert met klanten en collega’s;
• Je bent technisch aangelegd en werkt graag met je handen;
• Je beschikt over een B-rijbewijs;
• Een BE-rijbewijs is een pré, beschik je hier niet over, dan zijn er mogelijkheden om deze via VLM BV te behalen.

Wat bieden wij:

• Inleertraject onder begeleiding van ervaren monteurs;
• Goed, competitief en marktconform salaris;
• Reiskostenvergoeding en pensioenregeling;
• 25 vakantiedagen;
• Scholing- en studiefaciliteiten;
• Overuren uitbetaald, of om te zetten in extra verlof;
• Weekend- en avondtoeslag;
• Kans op een mooie bonus na een goede beoordeling;
• Een uitdagende baan binnen een snelgroeiend bedrijf;
• Doorgroeimogelijkheden tot hoofdmonteur;
• Een compleet uitgeruste servicewagen;
• Jaarlijks personeelsuitje;
• Veel variatie in het werk, geen dag is hetzelfde;
• Werken bij een familiebedrijf waar zaken goed geregeld zijn.

Is je interesse gewekt 
en wil je solliciteren?

Stuur dan je CV 
en motivatie naar:

aniek@aquados.nl


