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Distributiemonteurs gas & water
Bedrijfsprofiel
Onze opdrachtgever waarvoor je gaat werken is een gerenommeerde aannemer
aanleg en onderhoud van ondergrondse infrastructuur. Het leggen van kabels en
leidingen voor communicatie netwerken, gas, water, elektra en riolering

Bedrijfscultuur
De medewerkers van onze opdrachtgever zijn hoog gekwalificeerd en zeer
ervaren. Ze hanteren korte communicatielijnen en waardoor de flexibiliteit van
het bedrijf groot is. Onze opdrachtgever investeert continu in additionele
vakopleidingen voor zijn personeel.

Functie omschrijving
De distributiemonteur gas/ water werkt samen met een assistent distributiemonteur gas en water, een machinist en met een grond/- kabelwerker. De
distributiemonteur gas en water werkt onder leiding van een uitvoerder en bij
diens afwezigheid valt hij onder de operationeel directeur.






Hoofdtaken:
Het verrichten van de benodigde voorbereidingswerkzaamheden zoals
tekening lezen. Leidingtracé uitzetten en markeren.
Kabels en leidingen lokaliseren, proefsleuven graven en maatschetsen
maken.
Het bewerken van buizen, het aanboren van leidingen, het inkorten en
afschuinen van buizen, bekledingslagen aanbrengen en buigen van bochten.
Het graven en obstakelvrij maken, het aanvullen en verdichten en afwerken
van sleuven bij open en gesloten verhardingen.
Het aanleggen van een mantelbuis, het maken van een gevel doorvoer, het
monteren van hulpstukken, insteek, flens, soldeer en lasverbindingen
maken.
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 Het zelfstandig uitvoeren van onderdelen bij het aanleggen en het in en uit
bedrijf nemen van leidingnetten en
aansluitleidingen van kunststof, gietijzer, staal en koper.
 Wanneer dit nodig is, de loop van de leiding(en) aanpassen.
 Het plaatsen van een gas en water meteropstelling en aansluiten.
 Het openen en sluiten van kranen en afsluiters.

Functie eisen


Minimaal LBO niveau technische opleiding, eventueel aangevuld met
vakgerichte opleidingen. Bijvoorbeeld Diploma Vakman buizenlegger
 Flexibele instelling
 Oplossingsgericht denken
 Fulltime beschikbaar

Interesse? Reageer direct of neem contact op! 0478-512000 - 0620422665 U kunt
reageren via henk@treee.nl of u kunt zich inschrijven.
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