
 
 
 
 
Van der Heijden Milieu- en Installatietechniek BV  
is een gerenommeerd bedrijf  op het gebied van: aanleg van opslag- en distributie-  
systemen voor brandstoffen en chemicaliën, tankinstallaties, engineering, werkplaats- 
inrichting en turn-key projecten. Voor onze werkzaamheden zijn wij KIWA en TÜV  
erkend. Daarnaast zijn wij ISO 9001 en VCA*** gecertificeerd. 
 
Wij zijn opzoek naar een: 
 

(Leerling) monteur tankinstallaties (WTB) 
Wat ga je doen? 
Bij Van der Heijden M&I is geen enkele dag hetzelfde. De ene dag assisteer je de 1ste monteur bij 
diverse installatiewerkzaamheden, de andere dag help je bij een keuring. Doordat we werken met 
onderhoudscontracten kan het ook zo zijn dat er een storing binnen komt die opgelost moet worden. 
Het helpen bij het plaatsen van tanks inclusief alle benodigde appendages en apparatuur maar ook 
eventueel las- en fitwerk op locatie horen bij je takenpakket.  
 
Wat verwachten wij van jou? 

• Je beschikt minimaal over een MBO werk- en denkniveau en een brede technische kennis. 
• Minimaal rijbewijs B (E en C zijn een pré) 
• Ervaring met staal of kunststof laswerk is een pré. 
• Je bent bereid om relevante cursussen en opleidingen te volgen. 
• Je bent zelfstandig, leergierig en betrokken. 
• Je beschikt over een klantgerichte houding.  

 
Wat kun je van ons verwachten? 

• Een boeiende en uitdagende functie binnen ons professioneel en dynamisch bedrijf. 
• Een informele werksfeer met korte communicatielijnen. 
• Een goed arbeidsvoorwaarden pakket met vele extra’s. 
• Legendarische personeelsfeestjes/uitjes! 
• Doorgroeimogelijkheden. 
• Salaris/arbeidsvoorwaarden conform CAO Metaal en Techniek. 

 
Ben jij de persoon die wij zoeken? Herken jij je in bovenstaande omschrijving en kun je niet wachten 
om je bij ons team aan te sluiten? Stuur dan een e-mail inclusief C.V. en motivatiebrief waarom jij DE 
persoon bent voor ons. Mocht je nog vragen hebben over de vacature, dan kun je bellen naar 0411-
605060 en naar Erik van der Heijden vragen.  
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