Sta jij stil? Wij niet!
Sta jij stil en wil jij groeien in de installatietechniek?
Sta jij open voor een nieuwe uitdaging bij een ambitieus en Kempisch bedrijf?
Solliciteer dan op één van onderstaande functies:
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• Monteur zonnepanelen
• Monteur duurzame energie
• Monteur airconditioning
•S
 ervicemonteur cv-ketels, warmtepompen en airconditioning
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Staat er een functie bij waar je geen ervaring in hebt, maar wil je dat wel graag leren?
Neem dan toch contact op. Een opleiding om deze functie te kunnen vervullen behoort tot de
mogelijkheden!
ISL Installatiebedrijf is dé specialist op het gebied van duurzame energie zoals aardwarmte,
luchtwarmtepompen, airconditioning, laadpalen en ventilatie, maar ook op het gebied van
zonne-energie zoals zonneboilers, pv-panelen en pvt-systemen. Wij werken aan de mooiste
projecten in en rond de Brabantse Kempen!
Wat neem jij mee:
Volop enthousiasme en een fijne persoonlijkheid. Want als het klikt, willen wij jou àlle kneepjes
van dit mooie vak leren!

U bent bij ISL Installatiebedrijf als particulier

Wat bieden wij jou:
of bedrijf nu ook aan het juiste adres voor
ISL Installatiebedrijf biedt jou een fijne, gezellige werkomgeving met volop mogelijkheden
elektrotechniek!
om jezelf te ontwikkelen tot een vakidioot. Je werkt met de beste gereedschappen in nette
bedrijfskleding. Een goed ingerichte bus met iPad is bij ons standaard!

Ben jij echt toe aan een nieuwe uitdaging of wil je meer informatie over één van
Uw totaalinstallateur: • gas • water • cv • riolering • sanitair • dak- en zinkwerk
bovenstaande functies? Stuur dan een mail naar ron.luijten@islbladel.nl
• warmtepompen
airco
ventilatie
• elektrotechniek
• zonne-energie
of bel
naar 06 - 20 59 32 •06.
Een •appje
mag natuurlijk
ook!
* Acquisitie
wordt nietmet
op prijsons
gesteld
Wilt u meer info of een vrijblijvende offerte? Neem
dan contact
op!*

ISL Installatiebedrijf
Ambachtsweg 3B - 5531 AC BLADEL
T (0497) 33 08 88 E info@islbladel.nl
I www.islbladel.nl

