
Emsbroek onderscheidt zich als een no-nonsense organisatie en is expert op het gebied van innovatieve technieken bij opslag- en distri-
butiesystemen voor chemicaliën en brandstoffen. Ons werk is toonaangevend in de branch, de klant staat centraal, en de kwaliteit van de 
producten en diensten is hoog. 

De basis van de activiteiten ligt bij installaties die vallen onder de BRL-SIKB7800. Emsbroek is door KIWA gecertificeerd voor het “Regeling 
Erkenning Installateurs Tankinstallaties (REIT)”. 

Emsbroek is de expert voor installaties die vallen onder de PGS 31, PGS 30 en PGS 28. Daarnaast heeft Emsbroek veel kennis van de 
verschillende productie-installaties. 

Wij zoeken Monteurs
Wegens groei van ons bedrijf, zijn wij per direct op zoek naar ervaren monteurs. 

Wat houdt het werk in? 
Als monteur bouw je proces- en opslaginstallaties volgens werkopdracht en/of tekeningen. Dit zijn zowel brandstofinstallaties als installa-
ties in de chemie.  De werkzaamheden bestaan uit het plaatsen van tanks, monteren van leidingwerk, appendages en pompen.  Daarnaast 
ben je het aanpreekpunt op de bouw voor de projectleider en de klant.  Naast het bouwen van nieuwe installaties behoort het aanpassen, 
onderhoud en keuren van installaties tot de werkzaamheden.   

Je krijgt van ons een eigen servicebus waarmee je vanuit huis direct naar de klus gaat. Op locatie werk je dan samen met collega’s om de 
klus te klaren. De werkzaamheden zijn bij jou in de regio, maar we werken landelijk. Je werkt nauwkeurig, klantvriendelijk, je bent een speci-
alist die vakwerk levert. 

Wat bieden wij jou? 
   Een boeiende en uitdagende functie binnen een groeiend professioneel bedrijf 
   Informele werksfeer 
   Korte communicatielijnen 
   Een prima arbeidsvoorwaardenpakket 
   Ruime mogelijkheden voor training en opleidingen 
   Vele mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. 

Deze functie vereist van jou: 
   Je bent in het bezit van VMBO of MBO-opleiding richting techniek 
   VCA 
   Rijbewijs B(E) 
   Je werkt zelfstandig, maar ook in een team 
   Klantgerichte uitstraling 
   Nauwkeurig 
   Probleemoplossend 
   Flexibel met betrekking tot werktijden en werkzaamheden 

Zijn dit jouw kwaliteiten? 

Dan zijn wij op zoek naar jou. Stuur dan snel jouw sollicitatiebrief per e-mail naar info@emsbroek.nl.


