
 

 

 

Functieprofiel 
 

 
Allround (CV) monteur 

 
  

 



 

 

 
OVER DGK INSTALLATIE 
 
Wij staan voor energiebesparende en duurzame oplossingen voor onze klanten. Met kennis 
van de laatste ontwikkelingen in de markt  zoeken wij naar de meest passende 
energiebesparende installatie oplossing voor onze klanten. Onze klanten zijn vooral 
particuliere woningeigenaren met de ambitie om flinke te stappen te zetten in het 
verduurzamen van hun woning. 
Wij installeren HR107 CV ketels, (hybride) warmtepompen, zonneboilers, zonnepanelen en 
vele andere innovatieve oplossingen.  
 
Wil jij een bijdrage leveren aan een duurzame woningmarkt, afwisselend en uitdagend werk 
in een jong team en in een snel ontwikkelende organisatie? Ben jij een monteur met 
ervaring in de CV wereld en heb je interesse om te (leren) werken met de nieuwste 
producten? Dan is DGK iets voor jou! 
 
Duurzame kwaliteit 
DGK installatie is o.a. gecertificeerd ontwerper van zonnestroom installatie, geregistreerd 
partner van Hone Surface Power, Ambassadeur van Honeywell Evohome en erkend Daikin 
Heating Specialist. DGK Installatie is merk en productonafhankelijk en zoekt continu naar 
innovatieve producten en diensten die het best bij u passen. 

 
 
 
Wij werken samen met Energiegarant. 
Dankzij de samenwerking met Energiegarant kijken wij niet alleen naar de kosten of prijs, 
maar ook naar de opbrengsten en hoeveel energie u met uw investering bespaart. Als u dat 
wilt kunnen wij ook het energielabel van uw woning bepalen en u helpen met subsidies. 
 
Wij zijn actief in heel Zuid-Holland. 
Met onze specialisten in Den Haag en Katwijk kunnen wij u van dienst zijn in heel Zuid-Holland 
en desgevraagd ook in delen van Noord Holland, Utrecht en Noord Brabant. 

Meer weten? 
www.dgkinstallatie.nl of  bekijk onze projecten op facebook 
www.kijkvoelbeleef.nl 
www.hetnieuweverwarmen.nl 

Contact? 
Ik leg u graag alles persoonlijk uit. Neem gerust contact op voor het maken van een afspraak. 
Bel mij op 070-7371137 of e-mail naar: gjklinkenberg@dgkinstallatie.nl 

 

http://www.dgkinstallatie.nl/
https://www.facebook.com/pages/DGK-installatie-BV/150323131791512
http://www.kijkvoelbeleef.nl/
http://www.hetnieuweverwarmen.nl/


 

 

 
 
 

AANLEIDING VACATURE 

Uitbreiding en aanvulling van ons installatieteam. Dit team wordt momenteel deels bemenst door 
medewerkers ingehuurd door collega bedrijven. Met een toenemend aantal projecten en uitbreiding 
van ons productportfolio zoeken wij per direct uitbreiding. 

De werkzaamheden zullen bestaan uit het zelfstandig uitvoeren van duurzame verwarmings- en 
tapwaterinstallaties, in een vast teamverband. Daarnaast kun je samen met andere monteurs ook 
worden ingezet voor de installatie van zonnepanelen en of verwarmingsinstallaties of LED verlichting. 

De functie betreft een tijdelijk contract op basis van een overeen te komen aantal uren (vanaf 24 uur) 
met uitzicht op een vaste aanstelling en goede mogelijkheden om je door te ontwikkelen. 

Invulling zo spoedig mogelijk. 

 



 

 

WAT BIEDT DGK INSTALLATIE? 

 

 Samenwerken in teamverband met gemotiveerde en enthousiaste medewerkers 

 Volop ervaring opdoen in alle moderne duurzame installatie technieken 

 Veelzijdige en afwisselende kortlopende projecten 

 Veel contact met verschillende particuliere opdrachtgevers 

 Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid 

 

Ontplooiingsmogelijkheden 

 
 Producttrainingen in van onze veel gebruikte producten 

 Mee ontwikkelen en groeien in een ondernemende, dynamische en moderne 
werkomgeving met veel flexibiliteit en verantwoordelijkheid 

 Volop doorgroei en opleidingsmogelijkheden 
 

Arbeidsvoorwaarden 

 
 Flexibel contract tussen 24-32 uur 

 Een marktconform salaris conform de CAO 

 Looptijd 6 maanden met optie op verlenging 

 Mogelijkheden voor leerwerk traject of opleidingen 



 

 

 

FUNCTIEPROFIEL ALLROUND (CV) MONTEUR 

Takenpakket 
Installatiewerkzaamheden 

 Installeren van HR107 CV ketels, (hybride) warmtepompen (Lucht/water of ventilatie) 

 Installeren en aansluiten van zonneboilers 

 Installeren van Evo Home regelsystemen en lage temperatuur radiatoren 

 zorgen voor de benodigde materialen en gereedschappen 

 werken volgens afgesproken kwaliteit en veiligheidnormen 

 bijdragen aan optimaal functioneren van het team 

 meehelpen aan het  verder optimaliseren van onze werkmethoden 
Overige installatiewerkzaamheden 

 meehelpen bij installatie van zonnepanelen 

 aanleg/vervanging van mechanische ventilatiesystemen 

 onderhoud van geleverde installaties 

 meehelpen bij isolatie werkzaamheden (vooral vloerisolatie) 

 Sporadisch magazijn werk 

Verantwoordelijkheden 
De CV monteur 

 is zorgvuldig, netjes in uitvoering  

 werkt veilig en is zich bewust van risico’s van werkzaamheden op het dak en onder de 
vloer 

 draagt bij aan de prettige sfeer binnen het team 

 is zich bewust van wat hij wel of niet zelf kan. 

Kwalificaties 
 Ervaring als CV monteur/loodgieter 

 Technische installatie opleiding MBO niveau of bereid deze te halen 

  VCA 

 Affiniteit met energiebesparende maatregelen is een pré. 

 Goede beheersing van Nederlandse taal 

 Rijbewijs B 

Persoonlijke eigenschappen 
 Gaat voor kwaliteit 

 Hoog verantwoordelijkheidsgevoel: gaat voor het belang van de klant (to-achieve ipv 
to-do mentaliteit) 

 Geen hoogtevrees, geen claustrofobie 

 Zorgvuldige en nette werker 

 Verzorgde uitstraling 

 Teamplayer en bouwer 

 Goede werkethiek en mentaliteit 

 ondernemend 
 


