Dormatec is leverancier van installaties rondom metaal bewerkingsmachines zoals hogedruk units,
koelinstallaties, olieafscheiders, filterinstallaties en luchtzuiverings apparaten. Daarnaast levert Dormatec ook
filtertafels en filterwanden. Dormatec is een deel van de Dormac Groep en telt in Nederland ruim 40 collega's.
Onze snel groeiende organisatie is met spoed opzoek naar een installateur. Voor deze functie ben je twee tot
drie dagen per week onderweg naar onze klanten in heel Nederland voor het plaatsen van onze installaties.
De overige dagen werk je met ons team in De Goorn (Noord-Holland) aan werkvoorbereiding en planning. Bij
voorkeur ben je woonachtig rondom Utrecht.

Vacature installatiemonteur
Werkzaamheden






Werkvoorbereiding en het plannen van plaatsingen;
Installeren van hogedruk units, koelinstallaties, olieafscheiders, filterinstallaties en luchtzuivering
apparaten door heel Nederland en België;
Technisch voorbereiden en opbouwen van beurzen in Nederland, België en Duitsland;
Projectbegeleiding en projectadministratie;
Verkoop gerelateerde activiteiten via telefoon of email.

Dit ben jij









Je hebt relevante werkervaring in een technische omgeving en kennis van elektrotechniek en
werktuigbouwkunde;
Je hebt minimaal MBO werk- en denkniveau;
Je bent in het bezit van een Rijbewijs B;
Je hebt kennis van de Engelse taal (in woord en geschrift), Duits is een pré;
Je kan goed zelfstandig werken;
Je hebt een service gerichte instelling en bent je bewust dat je bij klanten het gezicht van Dormatec
bent;
Je bent commercieel gevoelig en staat open voor koopsignalen;
Je kan uit de voeten met Microsoft Office.

Wij bieden jou






Een baan bij een succesvol en groeiend bedrijf met ruim 40 collega's;
Ervaren collega's waar je mee kunt sparren en kennis kan delen;
Volop scholing- en ontwikkelingsmogelijkheden;
Auto van de zaak;
Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder:
- Een goed salaris;
- Een pensioenregeling;
- Een flexibele indeling in de werkweek.

Heb jij interesse in deze functie?
Mail dan je sollicitatie met uitgebreid CV naar hr@dormac.nl ter attentie van Heleen Rahusen. Dan nemen wij
zo spoedig mogelijk contact met je op.

