
 
 

 
 
Passie voor vuur, haarden en kachels? En twee rechter handen? Wat dacht je van een 
technische afwisselende baan als monteur bij J&B Wouters Haarden & Kachels? 
Onze stevige groei ambitie willen combineren met nieuwe collega’s. Daarom zijn wij per 
direct op zoek naar een monteur voor onze haarden en kachels. 
 

Monteur Haarden & Kachels | Hoofddorp | 32-40 uur   
Met energie en warmte bouw jij aan een tastbaar resultaat. 

 
Wat ga je doen? 
Onze klanten willen een haard om bij weg te dromen en er ongestoord van genieten. Daarom verzorg jij op een nette 
en juiste manier voor de installatie van onze droomhaarden. Je werkt aan exclusieve projecten of opdrachten in de 
omgeving van Noord- en Zuid-Holland. Samen met je collega’s installeer je vooral hout-, gas- en elektrische haarden 
en kachels. Daarnaast leg je ook gas- en elektraleidingen aan, monteer je rookkanalen, plaats je schoorsteenmantels 
en verwerk je de haarden in het interieur. Naast monteur ben je dus ook een beetje interieurbouwer. Onze projecten 
variëren van particuliere woningen tot kleine kantoren. Zoveel afwisseling op een dag maakt dat de functie niet snel 
zal vervelen. Jij zorgt voor een prachtig eindresultaat, zodat de klant er warmpjes bij zit en geniet van zijn of haar 
droomhaard.  

Wat verwachten wij van jou? 
Jij gaat als monteur verschillende haarden en kachels, waaronder 
houtkachels, gashaarden of elektrische haarden, installeren en 
renoveren. Je bent in het bezit van een rijbewijs B en bent 
woonachtig in de omgeving van Noord-Holland of 
Haarlemmermeer. Een achtergrond in de bouw of techniek met 
technisch inzicht is een pré.  
 
Je hebt twee rechterhanden waardoor je zelfstandig werk kunt 
uitvoeren of mee kunt helpen bij reparaties of plaatsing van 
kachels en haarden. Maar we laten je niet meteen zomaar op pad 
gaan. Het vak word je namelijk volledig geleerd door een ervaren monteur. Samen ga je op pad om storingen te 
verhelpen of bijvoorbeeld het installeren en repareren van verschillende kachels en haarden. Omdat je bij 
particulieren thuis over de vloer komt, ben je communicatief sterk. Je gaat altijd voor de beste service en kwaliteit. 
Iedere dag is weer een nieuwe uitdaging die jij met beide (rechter)handen aangrijpt!  
Uiteraard werk je netjes en ben je verzorgd. Jij weet jouw vakmanschap overal in te zetten,  zodat jij trots kan zijn op 
‘jouw haard’ die bij onze klanten staat te pronken. 

Over ons 

J&B Wouters is een echt familiebedrijf.  Johan en Bianca zijn broer en zus die samen het bedrijf runnen, 
gespecialiseerd in huis en haard. Je kunt bij J&B Wouters terecht om jouw droomhuis te laten realiseren. Al 
generaties lang is Wouters een begrip in aannemersland. Niet alleen voor een ontwerp, advies en realisatie van jouw 
droomwoning. Maar ook voor een prachtige haard; de finishing touch in ieder huis. 

 
Kom jij ons team versterken? 
Word jij enthousiast van deze vacature, dan zien wij jouw reactie via een email aan bianca@jbwouters.nl 
graag tegemoet! Meer weten? Kijk op www.jbwouters.nl voor meer informatie. 
 

mailto:bianca@jbwouters.nl
http://www.jbwouters.nl/

