Vacature Monteur Huisaansluitingen
De monteur huisaansluitingen die wij zoeken, is een gedreven techneut wiens hoofdtaak het is om
warmte-afleversets en warmtemeters bij de klanten te onderhouden en eventueel te vervangen.
Tevens is de monteur in staat om zelfstandig storingen op te lossen. Daarnaast zal de monteur
huisaansluitingen in voorkomende gevallen door onderaannemers uitgevoerde
(onderhouds)werkzaamheden controleren.
WERKZAAMHEDEN









Het vervangen en verzegelen van warmtemeters.
Het onderhouden, vervangen en verzegelen van warmte-afleversets.
Het oplossen van storingen en lekkages aan warmte-afleversets.
Het signaleren van onregelmatigheden aan het warmtenet en installaties.
Het verrichten van alle voorkomende werkzaamheden bij (her)aan- en afsluitingen.
Het digitaal administreren van meterstanden, onderhouds- en klantgegevens.
Het adviseren van klanten over de technische aspecten van de warmtelevering.
Het meelopen in de storingsdienst (momenteel één week per vier weken).

Stadsverwarming Purmerend (SVP) is wat betreft bedrijfscultuur en –structuur te typeren als een
omgeving waar persoonlijke verantwoordelijkheid wordt verlangd en samenwerken vanzelfsprekend
is. Van elke medewerker wordt dan ook verwacht dat de werkzaamheden deskundig en met
volledige inzet worden uitgevoerd. Dit geldt dus ook voor eventuele werkzaamheden die hierboven
niet specifiek beschreven staan. Tevens wordt verwacht dat er kostenbewust en volgens onze
voorschriften wordt gewerkt.
Voorts is voor een optimale uitoefening van de functie het op peil houden en verbeteren van kennis
noodzakelijk. Hiertoe worden intern kennissessies gehouden maar is het zeker ook mogelijk
cursussen te volgen.
De werkzaamheden zullen overwegend in dagdienst worden uitgevoerd. Enige flexibiliteit hierin is
wel van groot belang (vooral ’s winters kan het voorkomen dat werkzaamheden uitlopen).
FUNCTIE-EISEN








Afgeronde technische opleiding op MBO-niveau (installatietechniek of soortgelijk).
MBO werk- en denkniveau.
Minimaal één jaar werkervaring op het gebied van cv-installaties.
Kennis van druk- en temperatuurregelingen is een pré.
Ervaring op het gebied van stadsverwarmingsinstallaties is een pré.
Liefst in het bezit van het VCA-basis diploma maar dit kan eventueel via ons behaald
worden.
In het bezit van rijbewijs B.

Tevens vragen wij een Verklaring omtrent Gedrag.

COMPETENTIES









Klantgericht (zowel intern als extern).
Goede communicatieve en sociale vaardigheden.
Nauwkeurig en zorgvuldig.
Zelfstandig.
Flexibel.
Loyaal.
Positief ingesteld.
Leergierig.

Mocht u zich herkennen in bovengenoemd profiel en wilt u werken bij een sociaal en dynamisch
bedrijf dat volop in ontwikkeling is, ontvangen wij graag uw Curriculum Vitae en een (korte)
motivatie via personeelszaken@svpbv.nl.

