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Gezocht: Vakbroeder (M/V)

Wij zoeken een nieuwe vakbroeder die ons team wil versterken. Een nieuw team lid dat mooie, duurzame en vakkundige
installaties wil aanleggen en onderhouden. Een vakbroeder in de W- en CV-installaties.

V a k b r o e d e r

(m/v)

Wij zoeken dus heel duidelijk geen beunhaas die snel iets wil afraffelen en weer naar huis wil.
De Elementen is een sociaal maatschappelijk betrokken (allround) installatiebedrijf. Dit betekent dat wij iedere dag ons best
doen om deze wereld beter te maken met een team van diverse mensen en diverse bedrijven. Naast ons installatiebedrijf
heeft De Elementen namelijk ook nog zusterbedrijven in de aannemerij, wandafwerking, duurzaamheid en beheer.
Kortom diversiteit in ons team maken ons sterker in het verwezenlijken van onze passie.
Door onze platte organisatie zijn de lijnen kort en heb je met alle takken van installatie en bouw te maken. Tevens heb je
veel afwisseling in je werk: geen dag is hetzelfde.
Ben jij iemand die initiatief toont, zelfstandig kan werken, maatschappelijk betrokken is en niet bang bent om zelf
verantwoordelijkheid te nemen? Dan is De Elementen jouw nieuwe team!
Wat bieden wij:
• Werken bij een ondernemend installatiebedrijf met diverse zusterbedrijven
• Mogelijkheid om door te groeien (bijvoorbeeld naar eerste monteur of chef monteur)
• Mogelijkheid om verder te leren en studeren (persoonlijke ontwikkeling)
• Werken in en rond Amsterdam
• Goede arbeidsvoorwaarden
• Samen de wereld iets beter maken
• Werken in een leuk team waar vakmanschap, kwaliteit en eerlijkheid erg belangrijk zijn
• Ook mogelijkheid voor part time, zij-instromer, HBO-er/ WO-er, …
Functie-eisen:
• Aantoonbare eerder verworven capaciteiten op dit gebied
• In bezit van rijbewijs
• Goede beheersing van de Nederlandse taal
• Goed kunnen communiceren, zowel met klant als met collega’s
• Vakmanschap en kwaliteit hoog in je vaandel hebben
• Betrouwbaar, net en beleefd
• Klantvriendelijk en service gericht zijn
• Zelfstandig, maar in een divers team kunnen werken
• Wonend in of rond Amsterdam (maximaal 1 uur reistijd)
Enthousiast geworden na het lezen van deze Vakbroeder Vacature? Je bent altijd van harte welkom voor een goede bak
koffie en een vrijblijvend gesprek.
Stuur bij interesse je sollicitatie voorzien van een CV per e-mail naar: kantoor@deelementen.nl

Bijlage: Overzicht bedrijven bouwgroep
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Bouwgroep
Met onze eigen diverse bedrijven vormen wij samen een sociaal betrokken bouwgroep met focus op duurzaamheid.

Onze duurzaamheidsgedachten hebben we samengevoegd onder de naam “Team Zero”:
Wij hebben een groene droom. Die maken wij met vakmanschap en passie waar.

Hieronder een kort overzicht van onze bedrijven:
• De Ingenieur
• De Elementen
• De Bovenste Laag
• Paviljoen III
• Anno Nu
• Park Projecten

De Ingenieur
De Ingenieur B.V. is een Amsterdams bouwbedrijf: wij bouwen en verbouwen
huizen, appartementen, buitenhuizen en kantoren.
Wij verbouwen en verzorgen timmerwerk en aanneemwerk van vloer tot plafond.
Van dak, tot de kelder: alles voor een perfecte verbouwing, renovatie of nieuwbouw.

Lid Bouwend Nederland
Erkend SBB leerbedrijf
info@deingenieur.com
www.deingenieur.com
020 – 820 04 24
KvK: 59881836

De Elementen
De Elementen B.V. is een uniek installatiebedrijf uit Amsterdam. Wij monteren,
onderhouden, beheren en adviseren over installatiewerken, zoals elektra, gas, water,
koelmiddelen, zonnecellen, warmtepompen, dak- en zinkwerk, sanitair en verwarming,
bij consumenten en bedrijven.

Lid Techniek Nederland
STEK gecertificeerd
Erkend SBB leerbedrijf
info@deelementen.nl
www.deelementen.nl
020 - 820 42 42
KvK: 63437597
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De Bovenste Laag
De Bovenste Laag B.V. is een Amsterdams bedrijf waar alle disciplines van wanden plafondafwerking samenkomen: Schilderen, stukadoren, tegelen en behangen.
Wij brengen een mix van culturen, maar vakmanschap is wat ons bindt. Op die
manier leveren wij duurzame en maatschappelijk verantwoordelijke oplossingen.
Zo maken we uw huis mooier. Zo maken we onze stad mooier.

Lid OnderhoudNL
info@debovenstelaag.nl
www.debovenstelaag.nl
020 - 820 90 96
KvK: 75730227

Paviljoen III
Paviljoen III B.V. is gespecialiseerd in advies en implementatie van duurzaamheids- en
energietransitie vraagstukken.
Want verduurzamen doe je samen. Paviljoen III realiseert een verduurzamingsaanpak voor gebouwen die voor een
compliceerde en unieke energie- en warmte uitdaging staan. Wij focussen op Amsterdam en omstreken. Hieronder vallen:
gebouw VvE, MKB en scholen.
Daarnaast ontwikkeld Paviljoen III een eigen systeem voor op daken, het “Paviljoen Dak”.

info@paviljoen3.nl
www.paviljoen3.nl
020 – 820 42 42
KvK: 81838689

Anno Nu
Anno Nu Groep B.V. is een Vastgoed Beheersorganisatie. Wij leveren alle diensten &
facetten voor uw vastgoed. Van strategisch tot operationeel niveau.
Niet alleen vandaag, ook gisteren, en zeker in de toekomst.
Anno Nu helpt dagelijks vastgoed eigenaren, vastgoed beheerders en vastgoed eindgebruikers het maximale uit hun
vastgoed te halen.

Lid VGM
beheer@annonugroep.nl
www.annonugroep.nl
020 – 820 90 95
KvK: 82345473
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Park Projecten
Park Projecten B.V. is een project-management organisatie voor de bouw- en
installatiebranche met focus op duurzaamheid.
We adviseren, plannen, regelen en controleren bouw- en installatieprojecten.

info@parkprojecten.nl
www.parkprojecten.nl
020 – 240 42 71
KvK: 82858896

