
Vacature inspectie riool servicemonteur 38uur Fulltime

Functieprofiel Inspectiemonteur
De inspectiemonteur heeft als belangrijkste taak het inventariseren van het door de klant gemelde probleem.
Vanuit deze inventarisatie stelt de Inspectiemonteur een oplossing advies op wat door de
werkvoorbereider/binnendienst vervolgens wordt uitgewerkt en vertaald naar een concrete oplossing actie naar
de klant.

Functieomschrijving
Als Inspectiemonteur ben je feitelijk het eerste aanspreekpunt van het probleem. De klant ziet in jou de
medewerker die het probleem opspoort, onderzoekt, analyseert en vervolgens oplost of laat oplossen. De klant
heeft een probleem en wil dat dit, mede door jouw inzet, snel wordt opgelost. Je hebt dus een grote
verantwoordelijkheid en bent probleemoplossend bezig. Je beseft dat je het visitekaartje van Van Terheijden
bent, je handelt daarnaar en je zorgt, met je ondernemende instelling, dat de klant tevreden wordt gesteld. Te
allen tijde. Je bent flexibel, je hebt het vermogen om goed te luisteren en inventariseren en je geeft de klant het
vertrouwen dat hij bij Van Terheijden  aan het juiste adres is. Je voelt je als het ware Van Terheijden!

Vanuit deze probleemanalyse stem je snel, efficiënt en volledig het vraagstuk af met de
werkvoorbereider/binnendienst. Je beseft dat dit een adequate verslaglegging moet zijn van waaruit alle verdere
uitvoeringsplannen worden opgesteld. Juiste informatie en een duidelijke uiteenzetting van het probleem zijn dus
essentieel.

Vereiste Functie eisen:
Minimaal MBO niveau
Mogelijkheid van het volgen van een opleiding inspectiemedewerker
Kennis van kleintje riool en de NTR en NEN /Lezen van technische tekeningen
Relevante werkervaring
Schriftelijk in nederlands kunnen rapporteren
Rijbewijs B en mogelijk E achter B of dit willen behalen
Veilig Werken aan de weg of dit willen behalen
Flexibiliteit en geen 9 tot 5 mentaliteit;
Proactieve houding en in staat om beslissingen slagvaardig te nemen;
Je bent analytisch ingesteld en het vermogen om probleemoplossend te denken.

INFO OVER ONS BEDRIJF
“Er is altijd een oplossing”. Dat zeggen wij bij van Terheijden Groep BV altijd. Al 20 jaar hét adres voor uw
rioolonderhoud in woonhuizen en bedrijfspanden. We zijn thuis in rioolonderhoud in de breedste zin des woords.
Als bedrijf ontzorgen wij de opdrachtgever  waarbij de klant centraal staat.
Met de nodige dosis creativiteit, doorzettingsvermogen, transparante en innoverend vermogen realiseren we
uitdagende en spraakmakende rioolproblemen van klein tot middelgroot.

Herken jij jezelf in bovenstaand functieprofiel ? Bel dan naar (0164) 241246 of kom direct
langs bij onze vestiging.

Van Terheijden Rioleringsbeheer
Boerenweg 2B
4726 SJ Heerle
Kornee@vanterheijden.com


