
VVC Technics is in 2006 opgericht en heeft zich in de loop der jar-

en gespecialiseerd in alles wat met sanitair en verwarming te maken 

heeft. Door onze uitbreiding in 2013 (overname van Seymortier-Pour-

quoy) kunnen we een nog betere service aanbieden en staan we  

áltijd klaar voor onze klanten.

MONTEUR
Het team van VVC Technics is op zoek naar ervaren 
en enthousiaste:

REACTIES

Reacties bij voorkeur per e-mail ver-

sturen aan de heer Stefaan Vyncke, 

info@vvc-technics.be

INFORMATIE

Voor meer informatie over deze functies 

kun je contact opnemen met Stefaan 

Vyncke te bereiken op telefoonnummer 

09 325 02 39

FUNCTIE

• Monteren en aansluiten van verwarmings- en sanitaire toestellen

• Leveren, plaatsen en aansluiten van gas(wand)ketels, mazoutke-

tels, boilers, expansievaten, pompen  etc.

• Leveren, plaatsen en aansluiten van radiatoren, (vloer)convec-

toren, vloerverwarming etc.

• Leveren, plaatsen en aansluiten van WC’s, baden, douches, lava-

bo’s, kraanwerk etc.

• Bewerken en leggen van verwarmings- en sanitaire leidingen 

(Staal / koper / verzinkt, alpex, kunststof (PVC / PE))

• Uitzetten van leidingtracés

• Doorboren van muren / wanden / vloeren, slijpen van sleuven

• Buizen op maat brengen, ontbramen, kalibreren

• Vervaardigen en/of monteren van verbindingen (flens-, knel-, 

klem-, mof-, lijmverbindingen)

• Aanbrengen van ophang- en bevestigingssystemen

• Uitvoeren van kleine isolatiewerken

• Opvullen en ontluchten installaties

PROFIEL

• Minimaal 2 jaar ervaring in de sector

• A3 (Beroeps tot 6e j, Deeltijds, Leer-

contract): centrale verwarming /  

loodgieterij

• Rijbewijs B

• Nederlandstalig

• Bonus: rijbewijs C

BASISCOMPETENTIES

• VGM bewustzijn en veilig gedrag

• Omgaan met handgereedschap, lad-

ders etc.

• Basis inzicht in werking van verwarm-

ings- en sanitaire installaties

AANBOD

Wij beseffen dat iedere werknemer grotendeels van zijn dag door-

brengt in de werksfeer. Daarom is teamspirit een waarde waarin wij 

graag investeren.

Bovenop een aantrekkelijke verloning bieden wij je een uitdagende 

functie, boeiend werk in een team gedreven collega’s binnen een dy-

namisch en groeiend bedrijf met toekomst, dat open staat voor ini-

tiatieven en waar je vooral kan rekenen op de nodige ondersteuning, 

opleiding en zorg voor veiligheid.
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