
Toe aan een volgende stap in je carrière in de installatietechniek? Een nieuwe, uitdagende functie bij een 

groeiend familiebedrijf? Stuur dan  je korte, overtuigende motivatiebrief + cv naar Rik Schuurman, P & O bij 

Morrenhof & Jansen. E-mail: r.schuurman@morrenhof-jansen.nl. We zien ieders reactie graag tegemoet!

Binnen- en buitendienst werkzaamheden combineren in 1 functie? Als projectleider bij installatiebedrijven 

Morrenhof & Jansen kan dit! Ben jij de “regelneef” die wij binnenkort welkom mogen heten bij ons

familiebedrijf?

Morrenhof-Jansen installatiebedrijven

Bij Morrenhof & Jansen doen we al 36 jaar lang 1 ding vooral niet: stil staan! Naast de installatie van 

diverse datanetwerken, brandbeveiligingen en de steeds meer gevraagde domotica systemen, houden we ons ook bezig 

met radiatoren, warmtepompen, zonnepanelen en daarnaast nog een tal van verschillende disciplines. Onze medewerkers 

komen over de vloer bij veel particuliere huishoudens, maar ook bij (grote) nieuwbouwprojecten en renovaties! Daarom 

zoeken wij een sociaal & betrokken persoon die bij deze leuke, afwisselende functie het overzicht weet te bewaren en het 

hoofd koel houdt! Iemand die hét aanspreekpunt is voor onze klanten & toeleveranciers en tevens zorgt voor de begeleiding 

van onze vakkundige monteurs.

Functie

Onze ideale kandidaat kan momenteel werkzaam zijn als projectleider, maar ook een werkvoorbereider of calculator die toe 

is aan een volgende stap in zijn of haar carrière moedigen wij van harte aan! In deze functie werk je aan interessante pro-

jecten en draag je samen met je collega’s bij aan het succes van het bedrijf. Het uitdagende aan deze baan is dat het veel 

afwisseling met zich mee brengt, je verantwoordelijkheid hebt en veelal zelfstandig aan projecten werkt! Het ene moment 

houdt je je bezig met het adviseren van klanten en het maken van kostprijsberekeningen + offertes; en het andere mo-

ment bewaak je de voortgang en kwaliteit van een project (en gaat hierbij op pad naar de locatie) en handel je de adminis-

tratie af óf instrueer je onze medewerkers waar nodig. Kortom, een boeiende en veelzijdige functie waarbij je zowel tech-

nisch, organisatorisch, commercieel & financieel verantwoordelijk bent voor de aan jou toegewezen projecten!

Functie-eisen

Installatiewerk wordt steeds belangrijker en is eigenlijk niet meer weg te denken uit ons leven. De markt waarin wij ons 

bevinden is dan ook continue in beweging, wat met zich mee brengt dat we veel investeren in het bijscholen van onze 

mensen! Ook voor jou zijn er opleidingsmogelijkheden. Echter vragen wij voor het juist kunnen uitvoeren van deze functie 

wel minimaal het volgende:

• Een MBO-4 diploma richting installatietechniek + aantoonbaar HBO werk- & denkniveau

• Minimaal 5 jaar werkervaring als projectleider, werkvoorbereider of calculator

• Actuele kennis van recentelijke ontwikkelingen in de branche

• En het zelfstandig tekeningen & werkschema’s kunnen lezen

Daarnaast heb je een gedreven instelling. Ons plaatje is helemaal compleet wanneer je ook nog in het

bezit bent van een VCA diploma. Maar mocht je deze niet hebben en jezelf wel in bovenstaande herkennen, schroom dan 

zeker niet om bij ons te solliciteren!

Wat bieden wij jou?

Als je bij ons aan de slag gaat staat daar uiteraard een beloning tegenover! Wij bieden je een passend salaris,

opleidingsmogelijkheden, inclusief 25 vakantiedagen, 13 ATV dagen en reiskostenvergoeding.

Deze vacaturetekst is geschreven door HUB! uit Hardenberg


