
Vacature installatiemonteur AQMOS waterbehandeling B.V.  
 
 

Wil JIJ bij ons werken? Wij zijn AQMOS; met bijna 20 jaar ervaring op het 
gebied van waterbehandeling in Duitsland zijn we nu ook actief in Nederland. 
Ons Nederlandse team bestaat momenteel uit 4 gedreven medewerkers. We 
voorzien een snelle expansie en zijn daarvoor op zoek naar jou! Bij AQMOS 
hangt een leuke en gezellige sfeer en vinden wij het belangrijk dat je het naar 
je zin hebt. Je kunt per direct bij ons aan de slag als installateur onze 
particuliere afdeling.  

Wat ga je doen? 

Na een uitgebreide inwerkperiode ga je op zelfstandige wijze: 

• Waterontharders en aanverwante producten installeren bij voornamelijk 
particulieren 

• Onderhouden van waterontharders 
• Je bent flexibel inzetbaar om ook af en toe mee te kunnen werken op de 

assemblage afdeling. 
 
Hoe ziet jou dag er uit? 

Je werkdag begint om 07:30 op de zaak. Hier pak je jouw bus in met de te 
installeren waterontharders en alle benodigde materialen. Vervolgend drinken 
we een kop koffie zodat jij om 08:00 de weg op kunt naar de eerste klant. We 
werken door heel Nederland; het kan dus zijn dat je best een eind moet rijden 
voor je bij de eerste klant bent. Bij de klant verricht je alle werkzaamheden die 
gepland staan en voorziet de klant van een goede en eenvoudige uitleg over 
de door jou geïnstalleerde waterontharders. Vervolgens kun je door naar de 
volgende klant. Afhankelijk van de reistijd én de installatie zul je per dag 3-4 
waterontharders gaan plaatsen. We proberen altijd op de juiste manier te 
plannen zodat je tussen 16:00 en 17:00 weer terug bent op de zaak; het kan 
sporadisch voorkomen dat werkzaamheden tegen zitten waardoor je later 
thuis bent dan verwacht.  

 
Wie zoeken wij? 

Wij zoeken een gedreven en enthousiaste (aankomend) installateur die netjes 
en zelfstandig kan werken, communicatief sterk is en de klant kan voorzien 
van alle benodigde informatie omtrent de door hen aangeschafte 
waterontharder. Je neemt op juiste wijze obstakels weg bij de klant en geeft 
duidelijk en eerlijk advies. Je bent in het bezit van een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel; je neemt je werk serieus en straalt dat ook uit 
aan de klant. In elk probleem zie jij een oplossing! Ook is het geen probleem 
dat je dagelijks op de minder aantrekkelijke plekken komt zoals kruipruimtes. 

 



Wat heb je nodig?  

• Rijbewijs B 
• Enige ervaring met installatiewerk  
• Ervaring in de omgang met klanten 
• In het bezit van basis VCA of je bent bereid deze te halen 

 
Verder bezit je de volgende competenties: 

• De klant staat bij jou op nummer 1 
• Je bent in staat om zelfstandig te werken 
• Je denkt in oplossingen en bent servicegericht 
• Uitstekende communicatieve vaardigheden 
• Je bent flexibel, vriendelijk en klantgericht 
• Je werkt nauwkeurig 
• Je bent de enige werknemer van ons bedrijf die de klant zal zien; jij zorgt voor 

de goede klantervaring 
• Je bent bereid om af en toe in een hotel te overnachten 
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. 

 
Wat wij bieden 

Je komt te werken in een jong bedrijf met grote ambities; daar ben jij 
onderdeel van. We hechten veel waarde aan een prettige werksfeer en zorgen 
dan ook voor korte lijnen. Bij ons verdien je een goed bruto salaris tussen de 
€2.250 en €3.500 afhankelijk van je ervaring. Je krijgt daarnaast goede 
secundaire arbeidsvoorwaarden. Je hebt leuke enthousiaste collega’s die net 
als jou collegialiteit en de klant hoog in het vaandel hebben staan. Je kunt bij 
ons voor 32-40 uur per week komen werken. Je krijgt een eigen bus die je 
mee mag nemen naar huis. 

Wie zijn wij? 

AQMOS is een bekend merk in Duitsland en gaat zich nu uitbreiden in o.a. 
Nederland. Ons doel is om een sterk bedrijf te vormen waar groei en service 
centraal staan. Wij verkopen aan de particuliere en zakelijke markt alles op het 
gebied van waterbehandeling. Zoals je hierboven al hebt kunnen lezen vinden 
wij een gezonde werksfeer en goede klantenservice erg belangrijk. Wij zijn 
een zeer transparant bedrijf dat kwalitatief goede waterontharders verkoopt 
voor een uitstekende prijs. We hebben veel keuze; voor elke klant de juiste 
oplossing! 

Ben jij al helemaal enthousiast geworden? 
 
Stuur dan je CV en sollicitatiebrief naar koen@wateronthardertwente.nl of 
neem telefonisch contact met ons op via 06-15143692 

 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 


