
GEZOCHT: 
(Duurzame) installatie/ service monteur! 

Ben jij werkzaam als (duurzame) installateur en/of servicemonteur?  Dan zoeken wij jou! 

Ook ZZP ers kunnen hierop reageren! 

Werkgebied 

Groningen/ Drenthe  

Wat ga jij doen? 

Jij gaat je onder andere bezighouden met het installeren van pelletkachels, gashaarden en houtkachels alsmede de 
bijbehorende afvoerkanalen. Daarnaast ga je onderhoud verlenen aan deze toestellen en los je storingen op.  

Je krijgt hier alle ruimte om mee te denken en gaat een bijdrage leveren aan de ontwikkelingen binnen ons bedrijf. 
Duurzaamheid staat hier centraal. Je hebt ervaring met het aanleggen van cv systemen en gaat onze pellet en hout cv haarden 
tak verder op poten zetten. Dit product ga jij verder bij ons door ontwikkelen.  

Het vervaardigen van mooie ombouwen, waardoor een haard een sieraad wordt, is een vaardigheid die jij hier in de loop van de 
tijd verder gaat ontwikkelen.  

Wat krijg jij? 

1. Full time baan van 40 uur
2. Zekerheid; Kans op een vast contract.
3. Mooi salaris
4. Zelfstandigheid en ruimte voor initiatief
5. Uitdagende dynamische baan
6. Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden
7. Representatieve werkkleding
8. Mogelijkheid tot zelfontplooiing
9. Mooie dingen maken
10. Telefoon van de zaak
11. Klein en gezellig team
12. Opleidingsmogelijkheden (o.a biomassa certificering)
13. Vaste werktijden
14. Pensioenopbouw en vakantiegeld

Functie eisen 

• Enthousiast en doorzettingsvermogen
• Technisch inzicht
• In bezit van rijbewijs B
• Nauwkeurig, met oog voor detail
• In teamverband kunnen functioneren
• Zelfstandig, creatief en oplossingsgericht
• Communicatief vaardig
• Ervaring in de cv branche
• leergierig

Wie zijn wij? 
Strating haarden & kachels is al 45 jaar een familiebedrijf. Kenmerkend binnen ons bedrijf zijn de korte communicatielijnen en het 
samenspel tussen de verkopers en de monteurs. Wij zijn “samen”  een hecht en dynamisch team.  Durven innoveren, duurzaam 
ondernemen en op tijd inspringen op veranderingen in de markt heeft ervoor gezorgd dat wij in de provincies Groningen en Drenthe 
toonaangevend zijn. Binnen onze organisatie is er daarom ook altijd ruimte voor zelfontplooiing. 

Lijkt dit jou wat? Neem dan contact op en bel snel met: 

Strating haarden & kachels 
t.a.v. Paul Strating 06-10520980 
Burg. Legroweg 75 9761 TB EELDE info@stratingopenhaarden.nl


