
uw partner in zonwering

VACATURE  SERVICEMONTEUR

De Haan Westerhoff is in 2001 ontstaan uit een fusie tussen het Friese De 
Haan Zonwering en het Groningse Westerhoff Zonwering. Dat ‘één en één 
twee is’ bleek voor DHW al snel. De Haan Westerhoff groeide al snel uit tot 
één van de meest vooraanstaande bedrijven op de nationale markt van 
zonwering en rolluiken. Zowel consumenten als een projectmatige klant is 
bij De Haan Westerhoff aan het juiste adres.

Verantwoordelijkheden
• Verantwoordelijk voor het juist en veilig repareren van de zonweringen bij de 

klant binnen (de met de opdrachtgever) overeengekomen tijd
• Verantwoordelijk voor het zorg dragen voor een representatief voorkomen
• Verantwoordelijk voor het op een correcte en veilige wijze gebruik maken van 

gereedschappen, hulpmiddelen en middelen voor het werken op hoogte

Taken
• Verzamelen van materialen en gereedschappen ten behoeve van de reparaties 

van die werkdag
• In overleg met de eerste monteur en bij de klant de werkwijze voor het 

repareren van de zonweringen bepalen
• Opbouwen en gebruiken van middelen voor het werken op hoogte
• Monteren en onderhouden van zonwering en aanverwante artikelen
• Deelnemen aan het periodiek “toolbox” overleg
• Administratieve werkzaamheden op een tablet

Gewenste opleiding en attitude
• Een relevante opleiding op MBO niveau
• Een afgeronde basiscursus veiligheid (VCA)is een pré
• Zelfstandig
• Ordelijk / netjes
• Initiatief
• Flexibel, ook in werktijden
• Communicatief vaardig
• Kwaliteitsbewust zijn

Functieomschrijving

• Een op de functie afgestemd salaris
• Prima secundaire arbeidsvoorwaarden 
• Goede werksfeer
• Mogelijkheden om te ontwikkelen

Wat bieden wij?

Over De Haan Westerhoff

Doel
Het op een juiste wijze onderhouden en repareren van de zonweringen en 
aanverwante artikelen.

Reageren?
Denk jij dat deze functie op je lijf geschreven is? Stuur dan een motivatie 
en uitgebreid CV naar mevrouw Aafke de Hoek (adehoek@dhwz.nl) o.v.v. 
‘Service monteur’. En wie weet zitten we binnenkort met jou om de tafel!


