
Vacature - Monteur zonnepanelen

Wij zijn een installatiebedrijf dat al ruim 10 jaar expert is op het gebied van zonnepanelen in
Rotterdam en omgeving en zijn op zoek naar jou. Vanuit ons kantoor in Capelle aan den
IJssel adviseren wij onze klanten over het verduurzamen van de woning én hebben wij de
volledige installatie in eigen hand. De zonnepanelen markt groeit en wij groeien mee, en
daarom zijn wij op zoek naar een monteur die onze snelgroeiende organisatie kan helpen
met onze installaties van zonnepanelen.

Wat houdt de functie in?
Jij werkt liever buiten en je bent niet bang voor hoogtes. Je werkt in een team van 2 of 3
collega’s en iedere werkdag meld jij je rond 6 uur op de zaak. Na het inladen van de bus rijd
je met jouw team naar de klant waar de installatie uitgevoerd zal worden. Nadat de installatie
is doorgesproken met de klant kunnen de werkzaamheden beginnen. We gaan op het dak
om de zonnepanelen te monteren en in de woning wordt omvormer opgehangen en het
systeem aangesloten op de groepenkast. We plannen altijd 1 installatie per dag zodat we
goed de tijd hebben om een goede kwaliteit installatie af te leveren.

Rond 2/3 uur ‘s middags kom je samen met het team terug op de zaak en handel je de
eventuele administratieve taken af die bij de installatie horen; opleverdocumenten, foto’s,
monitoring portal, etc.

Waar zijn wij precies naar op zoek?

● Klantgericht: een vraag van de klant kunnen beantwoorden en eventueel oplossingen
of suggesties doen.

● Aanpakker: om 6 uur op de zaak zijn is geen probleem.
● Teamspeler: in een team met andere monteurs kunnen werken en dingen aannemen

van elkaar.
● Leergierig: wij verzorgen de opleidingen die nodig zijn, mocht je daarvoor open

staan.
● Fysiek sterk zijn, geen hoogtevrees hebben.
● Je komt bij voorkeur uit de omgeving Capelle aan den IJssel/Rotterdam.

Wat bieden wij jou?
Momenteel hebben wij 12 - 15 monteurs in dienst. Return on Energy onderscheidt zich,
omdat wij onze monteurs zelf in dienst hebben. Wij leiden onze monteurs op (VCA, MBO
elektrotechniek niveau 1 t/m 4) waardoor je bij ons in staat zal zijn om écht te leren over
zonnepanelen en jij een expert op het gebied van zonnestroom wordt.

● De mogelijkheid om verschillende opleidingen te volgen (bijvoorbeeld MBO
elektrotechniek niveau 1 t/m 4)

● Een CAO en pensioen via ‘Metaal & Techniek’, één van de grootste CAO’s van
Nederland met bijbehorend salaris op basis van CAO en ervaring,

Wij zijn op zoek naar ‘strijders’ die van hard werken houden, graag willen leren en het liefst
buiten aan het werk zijn!

Spreekt bovenstaande jou aan? Solliciteer dan en stuur je CV naar
marijn.steenbreker@returnonenergy.nl of bel naar 010-3182860

010 - 3182860 - www.returnonenergy.nl 
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