
 

 

Monteur binnendienst  
 
Datum: 01-09-2021 
 
Over R n W veranda’s 
 
Wij zijn R n W veranda’s. Vanuit onze vestiging in Helmond realiseren we alle soorten 
overkappingen en veranda’s die we in heel Nederland leveren. Ook leveren wij aanvullende 
artikelen als zonwering, screens en horren. Onze klanten zijn voornamelijk 
dealers/specialisten en particulieren. 

We zijn flink aan het aan het groeien en willen daarom graag per direct een nieuwe collega 
aan ons team toevoegen. 

Monteur binnendienst met technisch inzicht (32-40 uur) 

Houd jij van organiseren en zorg je graag dat alles op rolletjes loopt? En werk jij graag met 
een variatie aan materialen en artikelen? Lees dan verder, wij zijn namelijk op zoek naar een 
nieuwe collega; monteur binnendienst. 

Dit worden jouw werkzaamheden 

Je krijgt de regie over een team met de verantwoordelijkheid voor het op maat maken en 
uitleveren van bestellingen binnen ons bedrijf.  
Je wilt jezelf als monteur binnendienst verder ontwikkelen naar een leidinggevende functie 
en bent het aanspreekpunt voor onze commerciële mensen voor alle technische vragen. Je 
bent een echte 1000-poot en bent gedreven en oplossingsgericht. Je werkt samen met je 
team binnen de werkplaats en het kantoor aan het samenstellen van de maatwerkpakketten 
en zorgt voor een soepele planning voor de verkoop. 

Als monteur binnendienst ondersteun je het sales en directieteam gedurende het gehele 
traject. Je hebt technische kennis en inzicht ten aanzien van kozijnen, veranda’s en 
aanverwante onderdelen. Tevens ondersteun je bij het behalen van de gezamenlijk 
commerciële doelstellingen. 

Een uitdagende functie waar je veel eigen inbreng kunt laten zien. Wij bieden je mooie 
groeikansen binnen ons bedrijf. 

Hierdoor pas jij perfect bij ons 

✓ Een afgeronde technische VMBO opleiding 

✓ Je weet van aanpakken.  

✓ Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring binnen dit vakgebied 

✓ Je hebt een klant- en resultaatgerichte instelling 

✓ Je hebt goede communicatieve vaardigheden 

Wat je bij ons kunt verwachten? 

✓ Een informele en gezellige werksfeer 

✓ Een uitstekend salaris 

✓ Ruimte om door te groeien 



 

 

 

 

 

JA, IK WIL DEZE BAAN! 

Geïnteresseerd? We nodigen je graag uit om te solliciteren. Daarbij horen we graag waarom 
je voor R n W veranda’s wilt werken. Wat maakt jou geschikt? Graag ontvangen we jouw CV 
voorafgaand aan het sollicitatiegesprek.? Stuur je CV en motivatie naar Kelly Nassoh- van 
Rijt vacatures@rnwverandas.nl 

Heb je vragen over deze vacature? Neem dan gerust even contact op via telefoonnummer 
0492 574 533 

 

 


