
 

 
 
Wij zoeken gemotiveerde collega’s voor de functie van 
 
Installatiemonteur tankinstallaties (regio Limburg en Brabant) 
 
Voets installaties b.v. is voornamelijk actief in de brandstof en petrochemische boven- en 
ondergrondse tankinstallaties.  
 
Korte functieomschrijving: 
Als installatiemonteur voer je onder begeleiding van de meewerkend uitvoerder en projectleider 
installatiewerkzaamheden buiten uit zoals nieuwbouw, reparaties en keuringen van installaties.  
 
Verantwoordelijkheden en taken: 
 
Het bouwen van goed functionerende en gecertificeerde installaties door: 

- Installeren van technische installaties (brandstof en petrochemie) volgens de geldende 

richtlijnen en aan de hand van uitvoerings-tekeningen 

- Uitvoeren van controles/keuringen en reparaties aan technische installaties volgens de 

geldende richtlijnen 

- Volledig invullen en inleveren van benodigde check listen en keuringsrapporten 

- Rapporteren aan leidinggevende over werkzaamheden, vorderingen en eventuele problemen 

- Indienen van verbeter voorstellen voor het functioneren van de installatie 

- Signaleren en melden van afwijkingen t.o.v. de opdracht 

 
Kennis en vaardigheden: 

⁻ Denk- en werkniveau VMBO/MBO  

⁻ In bezit van certificaat VCA-Basis (of bereid om VCA Basis te halen)  
- In bezit van branche gerelateerde opleidingen of bereidheid om deze te halen  

⁻ Staat open voor ontwikkeling in eigen werkzaamheden  

⁻ In bezit van Rijbewijs B of bij voorkeur BE   
 
Competenties (vaardigheden en houding)  

- Open en eerlijke communicatie  
- Je bent praktisch en resultaatgericht 
- Je bent flexibel waarbij je bereid bent in de kost te gaan  
- Klanttevredenheid staat hoog in het vaandel   
- Je gaat voor kwaliteit  

 
Bij ons kun je het volgende verwachten: 

• Goede arbeidsvoorwaarden uitgaande van de CAO voor metaal en techniek 

• Een bovengemiddelde beloning  

• Een goede sfeer en fijne gemotiveerde collega’s  

• Groeimogelijkheden door het volgen van cursussen en opleidingen 
 
Wat verwachten wij van jou: 

• Je gaat voor het beste voor Voets Installaties BV, haar klanten en collega’s   

• Je kunt zelfstandig werken en bent een goede teamspeler 

• Je hebt geen 8 tot 5 mentaliteit  
 
Denk je dat je geschikt bent voor deze functie, stuur je motivatie per e-mail naar William Voets:  
w.voets@voetsinstallaties.nl 
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