VACATURES
Tonzon is op zoek naar getalenteerde en gemotiveerde isolatie-installateurs (fulltime). Wij zijn
een bedrijf waarin eigen inzet en initiatief zeer wordt gewaardeerd. Ben je geïnteresseerd?
Stuur dan jouw sollicitatie naar mt@tonzon.nl .

ISOLATIE INSTALLATEUR ZOWEL STARTER ALS ERVAREN (TONZON)
Tonzon is dé specialist op het gebied van vloerisolatie. Door onze manier van isoleren, zijn wij
in staat om bijna alle kruipruimtes te voorzien van goede en duurzame isolatie. Ben jij een
starter of een ervaren installateur en kom jij uit de regio Twente / Oost Nederland? Heb jij
ervaring in het na-isoleren van woningen of wil jij je hierin ontwikkelen? Dan zijn wij op zoek
naar jou.
FUNCTIEOMSCHRIJVING
Als isolatie-installateur kom jij bij onze klanten thuis en isoleer jij de vloeren van woningen
zodanig dat onze klanten direct beginnen met het besparen van energie en het verlagen van

hun maandelijkse energierekening. Duurzaam comfort staat centraal.



Service en dienstverlening staan bij ons hoog in het vaandel.
Het team van isolatie-installateurs is hiervoor in grote mate voor verantwoordelijk.

WAT BIEDEN WIJ
Je gaat werken met fijne collega’s in een enthousiast en snelgroeiend team. Je ontvangt een
prima salaris en een goede pensioenregeling. Je werkt niet met gevaarlijke materialen of
stoffen. Er zijn doorgroeimogelijkheden en bij goed presteren zullen deuren vanzelf open
gaan. Mogelijkheid tot cursus/examen is aanwezig.
FUNCTIE EISEN













Je beheerst de Nederlandse taal.
Je bent een echte doorzetter en maakt het werk altijd graag af.
Je bent klantgericht waarbij je ook in staat bent om onze klanten helder uit te leggen
welke werkzaamheden exact uitgevoerd worden;
Je laat de werkplaats schoon en opgeruimd achter;
Je gaat zorgvuldig om met het materiaal;
Problemen bestaan voor jou niet, uitdagingen echter wel, maar jij vindt altijd een
oplossing;
Je bent stress bestendig en hebt geen 9-tot-5 mentaliteit;
Je bent makkelijk in de omgang;
Je past binnen ons enthousiaste, ambitieuze team van isolatie-installateurs;
Het betreft een fulltime functie.
Je bent in het bezit het van rijbewijs B.
VCA of VCA-VOL is gewenst (geen eis).

