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Monteur en/of Montageteam voor industriële klimaat- en
luchtbehandelingsinstallaties
Over ons:
LUTEC Luchttechniek, gevestigd te Veenendaal, adviseert, levert, monteert en onderhoudt
klimaat- en luchtbehandelingsinstallaties voor de industrie. Hoofdzakelijk in Nederland en
België, en op klantenbasis ook daarbuiten. Dit doen wij met een groeiend team dat nu 35
enthousiaste mensen telt. Innovatie en de door ons zelf ontwikkelde producten en
oplossingen vormen de kern van ons succes. Met deze producten wordt een belangrijke
bijdrage geleverd aan een gezond en milieuvriendelijk werkklimaat en een verbeterde
productiviteit.

Wat ga je doen?
Als monteur maak je deel uit van één van onze montageteams en ga je dagelijks op pad met
je collega(s) om industriële afzuiginstallaties te monteren. De duur van deze projecten
varieert in omvang van enkele dagen tot meerdere weken en de werkzaamheden zijn zeer
divers.
Werk jij al geruime tijd samen met je beste maat en vormen jullie samen een perfect
Montageteam? Zijn jullie samen op zoek naar een nieuwe uitdaging? Ook dan komen we
graag met jullie in contact!

Herken jij jezelf hierin?
▪
▪
▪
▪

Je beschikt over technische kennis
Je toont initiatief om problemen op te lossen
Je hebt een collegiale instelling
Je houdt van aanpakken

Wat bieden wij jou?
•
•
•
•
•
•

Een uitdagende en sterk afwisselende baan
Het werken in een succesvolle, snelgroeiende onderneming
Prettige werksfeer in een dynamisch team waarbinnen jij jezelf verder kunt
ontwikkelen
No-nonsense cultuur en informele sfeer
Passende beloning en goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Voor informatie over onze projecten: lutec.nl/projecten

Contact:
Ben je geïnteresseerd? E-mail dan je cv met motivatiebrief naar i.kiesling@lutec.nl of bel
Immy Kiesling: 0318-743150 / 06-13311472
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