
 

Vacature Montage en Installatie Zonnepanelen  
 
Duurzaamheid en groene stroom zijn de toekomst, en zonnepanelen dragen daar zeker 
aan bij! Wil jij ook je steentje bijdragen door deze zonnepaneelinstallaties bij particuliere of 
zakelijke klanten te installeren, lees dan vooral verder!  
 
Wat ga je doen? 
Wij zijn op zoek naar een zonnepanelen monteur voor een gezellig team in Terheijden. 
Ervaring maakt niet uit, dat leer je vanzelf, motivatie is belangrijker. Jij bent wel iemand die 
graag werkt met je handen en geen moeite heeft om met een vakman het dak op te gaan. 
Je helpt mee het in- en uitladen van spullen, je gaat de ladder of steiger op, helpt met het 
monteren en installeren van de zonnepanelen. Naar mate je langer in dienst bent, leer je 
het vak steeds beter en zal je op den duur zelfstandig je werk kunnen uitvoeren. 
 
Er wordt gewerkt van maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 17.00 uur en we werken in theorie in 
heel Nederland maar vooral binnen een uur rondom Terheijden. Klussen zijn op 
verschillende locaties, zowel bij particulieren als bij bedrijven. Dit is een baan met 
toekomst, want de verwachting is dat zonnepanelen de komende jaren overal bevestigd 
gaan worden; zeker met het oog op de klimaatproblematiek en de stijgende 
energieprijzen! 
 
Wat zoeken wij? 
Opleiding is minder belangrijk, je inzet, motivatie en teamspirit des te meer! 
Verder: 

Ø Je bent nauwkeurig en handig  
Ø Je bent klantvriendelijk en service gericht 
Ø Je hebt geen hoogtevrees  
Ø Je werkt graag buiten 
Ø Je bent op korte termijn bij voorkeur fulltime beschikbaar. Mogelijkheden voor 

parttime zijn bespreekbaar  
Ø Je bent in het bezit van een rijbewijs  

 
Wat bieden wij jou? 
Je komt binnen in een jong en gezellig team, waar hard werken en een grapje hand in 
hand gaan. Als organisatie zijn wij bereid jou volledig te begeleiden en op te leiden tot 
allround monteur. Je gaat daarbij echt een vak leren. Daarnaast bieden wij jou: 

Ø Een fulltimebaan gebaseerd op 40 uur, mogelijkheden voor parttime zijn 
bespreekbaar 

Ø Een jaarcontract, met kans op een vast contract nadien  
Ø Een goed salaris afhankelijk van je leeftijd en werkervaring. 

 
Heb jij interesse om onze nieuwe collega te worden? Mail dan je CV en/of motivatiebrief 
naar info@interagobv.nl. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op voor meer 
informatie of uitnodiging voor een kennismakingsgesprek.  
 


