Gerco Brandpreventie zoekt in de regio Utrecht en/of Eindhoven een ervaren
kleppenmonteur, die zorgt voor het aanbrengen van bouwkundige brandpreventieve
voorzieningen (brandkleppen) in luchtkanalen in bestaande gebouwen en nieuwbouw.
We zoeken GEEN ZZP-er, maar iemand die bij Gerco in dienst wil treden. Na gebleken
geschiktheid voor onbepaalde tijd.
Wat zijn je taken?
Wat zijn je taken? Je werkzaamheden zijn heel divers en wisselen gedurende de hele dag elkaar
af. Samen met je collega zorg jij ervoor dat de plek in het luchtkanaal waar de brandklep moet
komen, correct opgemeten, afgetekend, uitgezaagd en daarna geplaatst wordt. Soms moet ook
een luchtkanaal worden omgelegd om de brandklep te kunnen plaatsen. Je draagt de zorg voor
de benodigde materialen en hulpmiddelen voor het uitvoeren van de werkzaamheden en volgt de
veiligheids-, gezondheids- en milieurichtlijnen (VGM).
Wat verwachten we van jou?
Je hebt een (v)mbo denk- en doe niveau. Ook heb je ervaring met het plaatsen van brandkleppen
of in de isolatie. Wij zijn opzoek naar iemand die het leuk vindt om met zijn handen te werken.
Daarnaast ben je leergierig, resultaatgericht en zelfstandig.
Wat bieden we je?
Een baan met heel veel afwisseling in een klein team. De kans om ervaring op te doen in de
brandpreventie, wat toch net anders is dan de andere werkzaamheden in de bouw en
installatietechniek. De CAO voor het Isolatiebedrijf (Metaal en Techniek) is van toepassing, met
onder andere 25 vakantiedagen en 13 ADV-dagen.
Interesse?
Heb je interesse in deze vacature en sluit het profiel bij jou aan? Solliciteer dan vandaag nog op
pz@gerco.com ! Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met onze
Manager HRM, mw. G. Stomphorst, via telefoonnummer 0182 – 389709.
Wat doet Gerco Brandpreventie?
Wij zijn gespecialiseerd in het vervaardigen en plaatsen van brandwerende afdichtingssystemen
voor kabel- en leidingdoorvoeren, het brandwerend behandelen van draagconstructies en het
verzorgen van de brandveiligheid van ondergrondse bouwwerken zoals tunnels en
tunnelinstallaties. Het gehele proces van inventarisatie- en ontwerpfase tot en met productie,
installatie, onderhoud en inspectie heeft Gerco in eigen hand. Voor meer informatie:
www.gerco.com
Gerco is in heel Nederland actief met zo’n 120 regionaal opererende monteurs. Het kantoor is in
Schoonhoven (centraal in Nederland op minder dan 30 minuten van Rotterdam, Utrecht, Gouda
en Gorinchem).
Soort dienstverband: Fulltime, Bepaalde tijd, Onbepaalde tijd

