
VACATURE	
Van	Leeuwen	G.W.W.		B.V	is	een	veelzijdig	bedrijf,	ac@ef	in	de	Grond-	Weg	–	en	Waterbouw.		

Dagelijks	werken	wij	met	gemiddeld	30	gemo@veerde	medewerkers	voornamelijk	in	de	Provincie	Utrecht		en	
Zuid	Holland. 

Door toenemende werkzaamheden zijn wij op zoek naar een geschikte kandidaat voor de func9e 

Monteur	riool	minigemalen	

Als monteur rioolgemalen werk je zowel zelfstandig als in teamverband aan (riool)gemalen en pompinstallaties. 

Func@e-eisen;	

Onze ideale kandidaat: 

• voert zelfstandig onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uit aan hoofd- en minigemalen en 
pompinstallaties (zowel elektrotechnisch als mechanisch); 

• voert inspecties en controles uit aan de pompinstallaties en gemalen . 
• verricht de keuringen van de elektrische installaties van de gemalen en pompen volgens de bepalingen EN 

50110-1 en de NEN 3140; 
• houdt de informatie over de pompen en gemalen actueel (legt modificaties, revisies en wijzigingen in 

installaties vast); 
• lost zelfstandig storingen op die zich, zowel overdag, als buiten werktijden en op feestdagen in deze 

installaties voordoen; 
• neemt deel aan de 24-uurs storingsdienst voor rioolgemalen. 
• verricht andere voorkomende werkzaamheden binnen het team. 

• is iemand die beschikt over een relevante opleiding op MBO-niveau (elektrotechniek of gelijkwaardig); 

• aantoonbaar affiniteit heeft met werktuigbouwkunde; 
• ervaring heeft met het uitvoeren van onderhoud aan gemalen en pompen; 
• ervaring heeft als storingsmonteur; 
• beschikt over uitstekende contactuele eigenschappen en werkt graag samen met anderen; 
• is goed in planning en voortgangscontrole en werkt nauwkeurig; 
• is resultaatgericht en besluitvaardig en werkt aan oplossingen om beoogde resultaten te realiseren; 
• in het bezit is van rijbewijs BE; 
• is bereid periodiek buiten de normale kantooruren werkzaamheden te verrichten; 
• is betrokken, flexibel en klantgericht; 
• is in staat om onder druk te werken. 
• als je ervaring hebt met telemetrie systemen is dat een pré; 
• het bezit van het rijbewijs C is ook een pré. 
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Wat	bieden	wij; 

- Wij bieden een brede en afwisselende func9e binnen een middelgroot bedrijf wat kwaliteit hoog in het 
vaandel heeS staan. De werksfeer is goed en de arbeidsvoorwaarden zijn passend bij de func9e, leeSijd 
en ervaring. 

Interesse	in	deze	func@e?		

Stuur je sollicita9ebrief met korte mo9va9e en voorzien van CV naar: jan@vanleeuwengww.nl of 
bel met: 06 – 51 19 75 53 
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