Smits Isolatiebedrijf B.V. in Budel is ter uitbreiding van het team op zoek naar een
enthousiaste en gemotiveerde

Isoleerder
Voor 40 uur per week M/V
Samen met je collega’s ga je elke dag op pad om zelfstandig woningen te isoleren. In de
buitengevel worden volgens een vast boorpatroon boorgaten geboord. Deze worden
vervolgens met behulp van speciale inblaas apparatuur gevuld met isolatiemateriaal. De
boorgaten worden daarna weer opgevuld met voegspecie. Je werkt zowel binnen als
buiten. In kruipruimtes, op de ladder, op zolders, je werkplek wisselt voortdurend. Je
werkt met verschillende machines en materialen. Geen dag is hetzelfde!
Wat verwachten wij van jou?
• Het is voor deze functie belangrijk dat je affiniteit hebt met de bouw en dat je
zelfstandig kunt werken;
• Een BE rijbewijs is een pre en je bent in het bezit van een VCA basis diploma (of
je bent bereid om dit te halen);
• Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit;
• Je beheerst de Nederlandse taal goed in woord en geschrift;
• Je bent klantgericht, verantwoordelijk en je hebt een goed probleemoplossend
vermogen;
• Het is belangrijk dat je in goede conditie bent, geen last hebt van hoogtevrees en
enig (bouw) technisch inzicht hebt;
• Je bent woonachtig binnen een straal van maximaal 25 kilometer vanaf Budel.
Werken bij Smits Isolatiebedrijf?
• Een informele bedrijfscultuur waar betrokkenheid en collegialiteit erg belangrijk is;
• Een baan waarin je door middel van opleiding en leren ‘on the job’ jezelf verder
kunt ontwikkelen en waar jouw werkzaamheden er echt toe doen;
• Vrijheid en verantwoordelijkheid in en voor je werk;
• Goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden en inschaling in de Bouw en Infra cao.
Wie zijn wij?
Smits Isolatiebedrijf B.V. is gespecialiseerd in spouwmuurisolatie middels de duurzame
producten steenwol (Rockwool) en grijze EPS parels, beide zorgen voor een blijvend hoge
isolatiewaarde met garantie. Daarnaast behoren oplossingen voor vochtwering en daken vloerisolatie ook tot de mogelijkheden. Bij Smits Isolatie bedrijf B.V. zijn momenteel 4
medewerkers werkzaam.
Solliciteren op de functie van Isoleerder?
Heb je interesse in deze functie, dan kun je jouw sollicitatie voorzien van motivatie en CV
sturen naar a.vanhappen@smitsisolatie.nl
Ook als je niet (volledig) voldoet aan het beschreven profiel, maar wel gedreven en
enthousiast bent om het vak van Isoleerder te leren in de praktijk, nodigen wij je van
harte uit om te solliciteren op deze functie.
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met de heer Toon van
Happen (Projectleider) via het telefoonnummer 0495-593344. Voor meer informatie over
ons bedrijf kun je ook een kijkje nemen op www.smitsisolatie.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

