
 

Over Intertraining 

Intertraining staat voor (brand)veiligheid. Dit doen wij op het gebied van training, techniek en advies. 

Wij ontzorgen klanten en wij streven ernaar om continue de hoogste kwaliteit te leveren. Intertraining 

is dan ook een professionele partij die te allen tijde onafhankelijk en deskundig advies levert. Zo zijn 

wij steeds weer op zoek naar vernieuwing om onze diensten en producten te ontwikkelen en 

verbeteren. Hierbij staat een persoonlijke aanpak centraal. Hierdoor voelen de medewerkers zich 

gewaardeerd en ervaren een aangenaam gevoel. Door de groei van onze jonge dynamische 

organisatie zijn wij op zoek, voor de afdeling Techniek , naar een: 

Junior Monteur kleine blusmiddelen / noodverlichting 

Profiel: 

Als jij het leuk vindt om werkzaamheden te verrichten met betrekking tot het monteren, controleren en 

onderhouden van middelen op gebied van brandveiligheid en EHBO en het is je passie om defecten 

bij materialen te signaleren, melden en/of op te lossen. Als jouw uitdaging verder ligt in het 

ondersteunen van onze organisatie en het past je om te werken in een team van collega's en je laat je 

niet gek maken door de dynamische omgeving dan zijn wij op zoek naar jou! 

 

Functievereisten: 

 In het bezit zijn van een afgeronde algemene technische opleiding 

 Relevante praktijkervaring 

 Bereidheid tot het volgen van opleidingen 

 In het bezit zijn van een REOB-diploma of de bereidheid deze te behalen 

 Netjes en secuur werken 

 Goede contactuele eigenschappen 

 In bezit rijbewijs B 

Wat bieden wij? 

 40-urige dienstverband in een startersfunctie 

 Werken in een enthousiast team 

 Volop ruimte om opleidingen te doen 

 Marktconform salaris 

 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden 

 Informele werksfeer met familiaire normen en waarden 

Interesse? 

Spreekt de functie je aan en herken jij je in het persoonsprofiel, stuur dan je sollicitatie en CV naar 

info@intertraining.nl. Als er nog vragen zijn over deze functie dan kun je telefonisch contact met ons 

opnemen 0252-684848. Wil je meer weten over Intertraining kijk dan op onze website 

www.intertraining.nl of volg ons op Facebook, Twitter of Linked inn 

Soort dienstverband: Voltijd 
 


