
 

 

 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

Als isolatiemonteur bij Degenkamp werk je op de meest uitdagende locaties. De ene dag breng je 

isolatiemateriaal aan op de leidingen in een ketelhuis en de andere dag bevestig je plaatwerk op een 

schoorsteen. Isolatie is de basis van je vak, maar je weet dat communicatie en klantgerichtheid 

essentieel zijn voor een tevreden klant. Reageer je op deze vacature dan komen we direct in actie. 

Geen sollicitatieprocedure van weken, maar snel duidelijkheid en een persoonlijk gesprek. 

 
WAT GA JE DOEN? 

Je rijdt ’s ochtends naar de klant en gaat daar met je collega aan de slag. Het werk varieert van het 

aanbrengen van steenwol op leidingen en apparaten tot en met het isoleren van koelinstallaties met 

elastomeer. Daarnaast plaats je isolatiematrassen op leidingen en appendages en bevestig je 

plaatwerk dat in onze eigen werkplaats is geprefabt. 

Zijn we beide tevreden over de samenwerking dan krijg je binnen afzienbare periode de nodige 

verantwoordelijkheid en kan je jezelf opwerken tot ware isolatiespecialist. 

Samengevat zullen je werkzaamheden onder andere bestaan uit: 

• Aanbrengen isolatiemateriaal; 

• Installeren plaatwerk; 

• Inmeten van divers leidingwerk en andere objecten; 

• Adviseren van klanten over mogelijke verbeteringen in hun isolatie. 
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DEZE FUNCTIE-EISEN PASSEN BIJ JOU 

• Werkervaring als industrieel isolatiemonteur is een pre;  

• Enthousiast, je gaat met frisse moed naar je werk; 

• Een zelfstandige en leergierige houding; 

• Je bent flexibel in werktijden; 

• Je bent in bezit van rijbewijs B. 

 
WAT KAN JE VAN ONS VERWACHTEN? 

Wij zijn een ambitieus bedrijf met een informele werksfeer. Je kan hier tegen iedereen gewoon 

zeggen wat je denkt. Op deze manier houden we elkaar scherp en kunnen we constant werken aan 

de verbetering van onze processen. 

• Als technisch bedrijf staat veiligheid bij ons op één. Wij hechten veel waarde aan een veilige 
werkomgeving voor ons personeel; 

• Zaken zijn goed geregeld. Bij Degenkamp Isolatie hebben de monteurs de beschikking over 
hoogwaardig materiaal. Dit uit zich in goed gereedschap, betrouwbare bedrijfswagens en 
een uitgebreid assortiment aan werkkleding; 

• Je ontvangt een goed salaris dat past bij je opleiding en werkervaring. In het eerste gesprek 
dat we met jou hebben zal dit gelijk ter sprake komen en niet pas later in een langdurig 
sollicitatietraject; 

• Bij overwerk krijg jij een extra vergoeding; 

• Beschikking over een eigen bedrijfswagen en telefoon van de zaak; 

• Wij  moedigen het volgen van relevante cursussen en opleidingen aan. Zo blijf jij jezelf 

ontwikkelen als vakman; 

• Uitdagend en afwisselend werk met veel zelfstandigheid en vrijheid; 

• 25 vakantiedagen per jaar en 13 ATV dagen; 

• Aangesloten bij de CAO Metaal en Techniek, Isolatiebedrijf, dus jouw arbeidsvoorwaarden 

zijn goed geregeld; 

• Een leuke attentie op je verjaardag, sfeervolle kerstborrel en jaarlijks een gezellig 

bedrijfsuitje. 

 
NIEUWSGIERIG GEWORDEN? 

Bel naar 079 593 13 54 en vraag naar Els Goudkade of stuur jouw motivatie en CV op naar 

sollicitatie@ketelonderhoud.nl 

 

Ketelonderhoud Jonker is als moederbedrijf verantwoordelijk voor de plaatsing van werknemers bij Degenkamp 

Isolatie. Acquisitie door uitzendbureaus en dergelijke instanties wordt niet op prijs gesteld. 

Uitdagend en afwisselend werk met 

veel zelfstandigheid en vrijheid. 
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