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Wij zijn op zoek naar een plaatser/monteur van zonwering (zonneluifels en screens), 
terrasoverkappingen (met lamellendaken), rolluiken en raamdecoratie van Winsol. Als 

plaatser sta je in voor de installatie van het product en voorzie je de elektrische aansluiting, 
programmatie en afwerking. Je werkt daarvoor in teamverband met 2 tot 3 plaatsers.

OVER JOU

• Je hebt kennis van elektriciteit en bekabeling.

• Je kan overweg met de nieuwste snufjes zoals bv. de programmatie van zonweringen en 
terrasoverkappingen via een tablet.

• Ervaring in het plaatsen van zonwering & terrasoverkappingen is een zeer groot pluspunt.

• Je werkt verfijnd en oplossingsgericht.

• Je bent leergierig en staat altijd paraat om nieuwe producten te leren kennen.

• Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.

• Ervaring in het aansturen van een team is een groot pluspunt.

• Je hebt een BSO-diploma van de 3de graad in Elektrische installaties of gelijkwaardig door ervaring.

• Je hebt minstens 2 jaar ervaring.

• Je spreekt vloeiend Nederlands.

• Je hebt een rijbewijs B/BE.

OVER DE JOB

• Je controleert het product in de verschillende fases van het productieproces.

• Je positioneert elektrische en elektronische componenten volgens de volgorde van montage of 
bevoorraadt de machine.

• Je voorziet de werkpost van materiaal en producten en controleert de bevoorrading.

• Je monteert de elementen van het elektrische of elektronische product (componenten, bedrading…).

• Je trieert defecte producten en stuurt ze naar de betrokken zones of diensten (reparatie, recyclage, 
ontruiming…).

• Je registreert gegevens voor productie- en kwaliteitsopvolging (storingen, interventies…).

• Je verpakt de producten volgens kenmerken, bestellingen en wijze van transport.

OVER WERKEN BIJ ASBL

• We bieden jou een voltijds contract voor onbepaalde duur.

•  Je krijgt een uitdagende job met veel afwisseling. Je staat elke dag op een andere plek te werken.

• Je komt terecht in een groeiend bedrijf met een familiale werksfeer en fijne collega’s.

• Je krijgt zowel intern als extern opleidingen aangeboden om je functie te kunnen uitvoeren en je 
kennis van de producten bij te schaven.

• Je hebt recht op een marktconform loon en voordelen volgens de CAO Bouw (PC124). Deze wordt 
aangepast aan je kennis en ervaring in de sector.

OVERTUIGD?

Stuur je cv en motivatiebrief naar steve@asbl-lint.be of laat iets weten op het nummer 0494 41 37 26!

VACATURE

PLAATSER ZONWERING & TERRASOVERKAPPINGEN


