
Allround loodgieter (service) 
Over de functie 

Wil je op korte termijn aan de slag als allround loodgieter of als monteur in de installatietechniek? 
Klinkt het werk als servicemonteur jou bekend in de oren?  Heb je een afgeronde MBO opleiding 
werktuigkundige installaties en/of reeds de nodige praktijk ervaring opgedaan? Neem dan snel 
contact op, want wij zijn op zoek naar jou! 

Als allround loodgieter, service monteur of monteur in de installatietechniek ga je aan de slag in een 
zeer veelzijdige functie. Je voert uiteenlopende werkzaamheden uit aan installaties op het gebied van 
water, gas, riolering en sanitair. Met jouw kennis en ervaring uit de praktijk ben je in staat om onze 
relaties optimaal van dienst te zijn.  

Werkzaamheden 

• Het aanleggen en installeren van water-, gas-, riolering-, sanitair- en CV-installaties  
• Onderhoudswerkzaamheden verrichten aan de desbetreffende installaties  
• Het uitvoeren van andere regelmatig voorkomende werkzaamheden in de 

installatietechniek 

Wat zoeken we? 

Als loodgieter/installatie monteur 

• Beschik je over een afgeronde MBO opleiding Werktuigkundige Installaties  (niveau 3) 
• Heb je minimaal twee jaar werkervaring 
• Representatief en beschik je over goede communicatieve vaardigheden 
• Beschik je over ‘probleem oplossend vermogen’ 
• Werk je graag samen met collega’s in een afwisselende omgeving 
• Gemotiveerde en klantgerichte werkhouding 
• Ben je fulltime beschikbaar 
• Ben je in het bezit van een geldig B (+E) rijbewijs 

Wat bieden we? 

• Informele werksfeer 
• Beloning conform CAO klein metaal 
• 24 vakantiedagen o.b.v. fulltime dienstverband 
• 8% vakantiegeld 
• ATV-uren volgens CAO klein metaal 
• Een bedrijfsauto met gereedschappen wordt beschikbaar gesteld 

Bedrijfsprofiel opdrachtgever 

P.H. Frauenfelder® bestaat inmiddels 75 jaar(!); wij zijn het loodgieters-, installatie- en 
dakdekkersbedrijf in de regio Haaglanden. Binnen ons bedrijf werken ruim zestig bevlogen 
medewerkers aan uiteenlopende projecten in kantoren, overheidsgebouwen, zorgcentra, winkels én 
bij particulieren thuis. Het investeren in werknemers is van groot belang voor onze organisatie om zo 
de vertrouwde service en kwaliteit te kunnen blijven leveren. Je krijgt voldoende ruimte om je 
(verder) te ontwikkelen en bieden we voldoende doorgroeimogelijkheden. De werksfeer binnen het 
bedrijf wordt als prettig ervaren en een fijne omgeving om in te werken. 


