Wiek de Laat Prolians en Kroon Prolians zoeken voor de vestiging Hoogezand en/of
Heerenveen een:

Allround monteur toegangstechniek
Spring je gelijk vol enthousiasme je (monteurs)bus in bij de termen ‘techniek’, ‘afwisselend’, ‘service’ en
‘innovatief’? Is Handige Harrie jouw tweede naam? En wil jij mee sleutelen aan de verdere groei van Wiek
de Laat Prolians en Kroon Prolians én uiteraard je eigen carrière? Mooi, want ter uitbreiding van ons team
zijn de deuren geopend voor een Allround monteur Toegangstechniek!

Wat ga je doen?
Als monteur ben je één van de belangrijkste schakels in onze organisatie. Jij maakt waar wat jouw collega’s
afgesproken hebben met de klant. De werkzaamheden installeren, in bedrijf stellen en het storing zoeken
zijn gesneden koek voor je en je kunt efficiënt en zelfstandig je werk doen. Bij afwijkingen, weet je goed te
verwoorden waar je tegen aan loopt en draagt sluitende oplossingen aan. Vanzelfsprekend informeer jij de
klant tijdig over het verloop van je werk. Naast montage zijn storingsdienst en onderhoud onderdeel van je
takenpakket. Dit doe je natuurlijk niet alleen, maar samen met je team!
Je zal op contract komen bij Wiek de Laat Prolians, maar werkzaam zijn vanuit de vestiging(en) van Kroon
Prolians om de juiste brug te slaan tussen onze beide labels en de verdere uitbreiding in
samenwerking/groei te verwezenlijken.

Wat neem je mee?
o Je hebt bij voorkeur een MBO diploma richting elektrotechniek of een MBO werk- en denkniveau
verkregen door werkervaring
o Je beschikt over een rijbewijs B
o Je hebt ervaring met bewerkingen in hout of metaal én elektro (zwakstroom)
o Je bent toegankelijk, klantvriendelijk, proactief en hebt een zelfstandige werkhouding
o Je bent bereid om periodiek een storingsdienst te draaien, waarbij je een week lang 24/7
bereikbaar bent (uiteraard tegen betaling)
o Je kunt een positieve Verklaring Omtrent Gedrag overleggen
Dit hebben we je te bieden
o Een passend salaris en marktconforme arbeidsvoorwaarden volgens de norm van het CAO Metaal
en Techniek
o Je eigen volledig ingerichte bus, welke je mag gebruiken voor woon-/werkverkeer
o Een informele werksfeer, ondernemerschap en professionaliteit
o Een uitdagende en afwisselende technische functie om mee aan de slag te gaan
o Ruimte voor zelfsturing en zelfontplooiing. Houd je niet in en pak de kans om aan je eigen toekomst
te sleutelen
o Een ambitieuze organisatie met lange termijn visie. Onze continuïteit staat voorop

o 25 vakantiedagen, 13 ATV dagen op jaarbasis
o Collectieve zorgverzekering, pensioenregeling en bedrijfszorg (gezondheidszorg voor zowel
preventief als curatief)
o Generatieregeling voor een zachte landing richting het pensioen

Bij wie kom je te werken?
Wiek de Laat Prolians en Kroon Prolians zijn zusterbedrijven en vallen beiden onder de
moedermaatschappij Descours & Cabaud Netherlands.
Wiek de Laat Prolians is een toonaangevende partner in toegangstechniek, zowel op mechanisch- als op
elektromechanisch gebied en een BORG gecertificeerd bouwkundig beveiligingsbedrijf. Wiek de Laat is op
grote schaal actief in zowel:
o Deurautomatisering
o Toegangscontrole
o Bouwkundige veiligheid

https://www.wdl-prolians.nl/

Het zusterbedrijf Kroon Prolians is een vooraanstaande technische groothandel in o.a. hang- en sluitwerk,
machines, gereedschappen en bevestigingsmaterialen.
Samen staan we voor kwaliteit, vakkundig advies en betrouwbaarheid. Met enthousiaste en zeer
deskundige medewerkers helpen wij onze klanten graag verder.

https://www.kroon.nl/
Interesse?
Enthousiast geworden over Wiek de Laat Prolians, Kroon Prolians en deze vacature? Dan zien wij graag je
sollicitatie (CV inclusief motivatiebrief) tegemoet via g.heun@kroon.nl. Heb je nog vragen over de functie?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Gerlinde Heun. Zij is telefonisch bereikbaar via 0598858583.
Nodigen we je uit en hebben we na de procedure vertrouwen in elkaar? Dan zetten we snel
vervolgstappen voor een succesvolle en plezierige samenwerking!
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

