
Breeuwer Uden is een gespecialiseerd bedrijf in de assemblage en montage van aluminium- deuren, ramen, gevelsystemen en lichtstraten of 
glazen daken. Korte lijnen en een persoonlijke aanpak kenmerken onze organisatie en de mensen die er werkzaam zijn. Naast de productie en 
montage van onze eigen systemen leveren en plaatsen wij alle soorten beglazing. Wij werken voor zowel particuliere als zakelijke opdrachtgevers.

Monteur Aluminium kozijnen
Functieomschrijving
Je werkt samen met een leuk team van collega’s als monteur van aluminium kozijn- en gevelsystemen. Op basis van een technische tekening of 
beschrijving weet jij hoe kozijnen geplaatst moeten worden. Je voelt je verantwoordelijk voor het eindresultaat. Jij bent pas tevreden als onze 
klanten dat ook zijn! Je werkt voornamelijk in de buitendienst, en komt zodoende een grote diversiteit van werk tegen. Van een eenvoudig kozijn 
vervangen tot een compleet woonhuis of bedrijfspand met aluminium kozijnen, het hoort allemaal thuis in jouw werkgebied. Kortom: jij bent 
een vakman of wil graag een vakman worden die houdt van wat afwisseling en uitdaging. Ben je werkzaam in de bouwwereld en heb je deze 
ervaring niet? Geen probleem, intern leiden wij je op tot een specialist op het gebied van aluminium kozijnen! 

Bedrijfsprofiel
Breeuwer Uden bestaat uit een gezellige club van ongeveer 15 mensen. Wij hebben een eigen productie en montage in aluminium gevel- en 
kozijnsystemen. We werken veelal in de luxe woningbouw en utiliteitsbouw. Door de jaren heen heeft Breeuwer zich ontwikkeld als een ware 
specialist op het gebied van aluminium kozijn- en gevelsystemen. 

Werkzaamheden
•	 Monteren	van	aluminium	kozijnen	en	gevels	in	teamverband;
•	 Vervangen	van	(oude)	kozijnen	voor	nieuwe(renovatiewerk);

Functie‐eisen
•	 Ervaring	in	de	bouwwereld	of	technisch	is	een	pré;
•	 In	bezit	van	een	geldig	VCA-certificaat	is	wenselijk,	niet	vereist;
•	 In	bezit	van	Rijbewijs	B;
•	 Bij	voorkeur	een	afgeronde	technische‐opleiding

Wat bieden wij jou
•	 Goede	salariëring	passend	bij	je	ervaring	en	kennis;
•	 Perfecte	secundaire	arbeidsvoorwaarden;
•	 Ruim	voldoende	vrijheid	en	mogelijkheden	jezelf	verder	te	ontwikkelen	tot	professional	en	je	verantwoordelijkheden	uit	te	breiden

Jouw kwaliteiten
•	 Samenwerken	met	je	collega’s;
•	 Technisch	inzicht;
•	 Nette	werker;
•	 Flexibel

De	werkzaamheden	worden	uitgevoerd	in	dagdienst	op	basis	van	een	37,5‐urige	werkweek.	
Wil	je	solliciteren?	Stuur	dan	je	motivatie	+	CV	naar	info@breeuweruden.nl	t.a.v.	Rob	Breeuwer

Aquisitie	naar	aanleiding	van	deze	advertentie	wordt	niet	op	prijs	gesteld.	

Geïnteresseerd in deze vacature?

Hebben wij je interesse gewekt? Wil je graag deel uitmaken van een groeiende organisatie met uitdagend werk en veel afwisselend leuke 
opdrachten? Stuur dan je motivatie + CV naar info@breeuweruden.nl 


