
Tjerk de Rijk
Installatiemonteur

Profiel

"Hans werkt snel, gedetailleerd en schakelt professioneel met klanten" - 

Leidinggevende installatiemonteurs, Templer

Werkervaring

Installatiemonteur, Templer, Rotterdam

Februari 2017 — Heden

Verantwoordelijk voor het installeren van verschillende installaties, het 

plegen van onderhoud en storingen oplossen:

• CV installaties aanleggen en onderhouden

• Storingen analyseren

• Storingen verhelpen

• Renoveren en installeren

• Badkamers installeren en afmonteren

• Dak- en zinkwerkzaamheden uitvoeren

• Loodgieterswerkzaamheden te verrichten

• Klanten professioneel te woord te staan

• Technische vragen of problemen tot oplossingen vertalen

• Samenwerken met collega’s

• Het plaatsen en aansluiten van diverse installaties

• Werken volgens VCA normen

• Het bewaken van de veiligheid

Mijn collega’s vinden dat ik proactief ben binnen mijn werk

Installatiemonteur, Start uitzendbureau, Zwolle

November 2015 — Februari 2017

Bij verschillende organisaties als installatiemonteur gewerkt, uitgezonden 

vanuit Start.

• Badkamers installeren en afmonteren

• Dak- en zinkwerkzaamheden uitvoeren

• Loodgieterswerkzaamheden te verrichten

• Klanten professioneel te woord te staan

• Technische vragen of problemen tot oplossingen vertalen

• Samenwerken met collega’s

• Het plaatsen en aansluiten van diverse installaties

• Werken volgens VCA normen

• Het bewaken van de veiligheid

• Aanleggen van nieuwe systemen 

• Renovatie werkzaamheden binnen kantoorpanden en woningen

Ik werk graag netjes en gestructureerd, zodat het werk goed gedaan wordt

Opleiding

MBO-2 Installatietechniek, ROC Midden Nederland, 

September 2012 — Juni 2015

Personalia

Stationsstraat 53, Utrecht, 2434 

AB, 06-81159877

email@voorbeeld.com

Geboorteplaats

Haarlem

Nationaliteit

Nederlandse

Vaardigheden

Beleefd

Klantgericht

Vriendelijk

Flexibel

Veilig werken

Hobby's

Voetbal, darten, goede 

gesprekken en lezen

mailto:email@voorbeeld.com


Op school alles geleerd over de installatietechniek en wat het inhoudt om 

dit werk te doen.

VMBO diploma, De Hoekse Berg, Woerden

September 2008 — Juni 2012

Cursussen

Installaties en storingen, Maatwerk en studie

Mei 2017 — Mei 2017

Veiligheid Checklist Aannemers (VCA), VCA-opleidingen

December 2015 — December 2015

Rijbewijs B


