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Word jij onze nieuwe collega?
Bedrijfsprofiel
Inducon BV Zwembadtechniek is 43 jaar geleden opgericht en inmiddels uitgegroeid 
tot een internationaal opererend bedrijf met ruim 40 medewerkers en we groeien nog 
steeds! Service en kwaliteit staan bij ons voorop. Bij Inducon werken we met een team 
specialisten aan ontwerp, realisatie, onderhoud en beheer van technische installaties 
voor zowel openbare zwembaden als privé zwembaden. Vaak complexe projecten, altijd 
klant specifieke opdrachten, gerealiseerd in binnen- en buitenland. We zetten innovatieve 
techniek in op een efficiënte en duurzame manier en zijn specialist in folie-afdekkingen, 
lamellen vouw- en rolafdekkingen, warmte isolerende afdekkingen voor zwembaden, be-
weegbare en beloopbare zwembadvloeren, en beweegbare keerwanden. 

Monteur Buitendienst 
In de functie van Monteur Buitendienst verzorg je op locatie de montage en in werking-
stelling van beweegbare zwembadvloeren en zwembadafdekkingen in zwembaden in 
heel West-Europa. Je werkt nauw samen met de Senior Monteur om de 
werkzaamheden met de beste aanpak en op de meest veilige en efficiënte manier 
op te verrichten. Bij de projecten werk je met een team van monteurs door de week 
op de locatie en verblijf je in hotels. 

Werkzaamheden
• Het monteren, installeren en inbedrijfstellen van Inducon producten
• Juiste vertaling van tekening naar uit te voeren werkzaamheden
• Correcte uitvoer van opgedragen werkzaamheden binnen gestelde termijn
Je zorgt dat jouw werk op tijd klaar is en bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en 
correcte uitvoer van de opgedragen werkzaamheden. Terugkoppeling van de voortgang 
vindt plaats aan het Hoofd Bedrijfsbureau. In het bedrijf draagt men werkkleding en werk-
schoenen en gebruikt men de gereedschappen op juiste wijze. Alle 
medewerkers dragen verantwoording voor de veiligheid in de werkomgeving.

Wat verwachten we van jou?
• MBO niveau 3 werk en denk vermogen
• Sterke affiniteit met techniek
• Algemene technische en mechanische vaardigheden
• Kennis van elektrotechnische installaties en tekening lezen
• VCA basis 
• Geldig Rijbewijs
• Kunnen communiceren in het Nederlands en Engels (Duits en/of Frans is een 
pré)
• Servicegerichte instelling en representatieve houding naar de klant
• De werkzaamheden worden voor een groot gedeelte in het buitenland verricht, 
flexibiliteit ten aanzien van werktijden is hierdoor een vereiste. Er wordt normaliter ge-
werkt van maandag t/m donderdag of vrijdag, in de weekenden ben je 
thuis.

Wat hebben wij jou te bieden? 
• Ben je handig, sleutel je graag en heb je de juiste instelling, dan is dit een leuke 
uitdagende baan voor jou, waarin Inducon ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden 
biedt
• Een marktconform salaris met een goede overwerkregeling, betaalde reistijd 
naar en van projectlocaties, prima onkostenvergoedingen
• Bij een dienstverband van 38 uur per week 25 vrije dagen per jaar en 12 ADV-dagen 
zodat werk en privé goed in balans is te houden
• De informele, collegiale organisatie zorgt voor een optimale werkomgeving en 
een prettige werksfeer
• Inducon investeert in duurzame samenwerkingen, niet alleen met klanten maar 
ook met de medewerkers
Contact & Informatie
Spreekt Inducon en deze vacature je aan? Solliciteer meteen en stuur je cv met motivatie 
aan: Inducon B.V. Zwembadtechniek  t.a.v. Loes Koops
Bathoorn 3
9411 SE  BEILEN    of via mail l.koops@inducon.nl


