
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Ben jij nog zoekende in de techniek, maar beschik je wel over de juiste instelling? Dit is jouw kans om 

te starten met een succesvolle carrière in een technische functie met uitstekende 

doorgroeimogelijkheden. 

Je reist als brandertechnicus door heel Nederland. Hierbij heb je de beschikking over een eigen auto, 

laptop en mobiele telefoon. Vanaf je woonadres rijd je direct naar de eerste klant om inspecties en 

onderhoud uit te voeren. Tussendoor verwerk je rapportages en onderhoud je nauw contact met je 

naaste collega's. Het vak is uitdagend en afwisselend. De ene dag haal je alles uit de kast om een 

storing op te lossen en de andere dag bied je ondersteuning bij de ingebruikname van een installatie. 

Techniek is de basis van je vak, maar je weet dat communicatie en klantgerichtheid essentieel zijn 

voor een tevreden klant. 

Wij zijn ons ervan bewust dat het hier om een zeer vakgerichte functie gaat. Ben je technisch of 

communicatief nog niet zo ver? Indien wij een klik zien gaan we graag de uitdaging met jou aan en 

investeren we met plezier in jouw carrière. Reageer je op deze vacature dan komen we direct in 

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

 

VOOR WELKE FUNCTIE WORD JE OPGELEID? 

Ketelonderhoud Jonker is gespecialiseerd in het installeren en onderhouden van stoominstallaties. Je 

collega’s van de afdeling Branderservice & Onderhoud zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van 

alle brandertechnische zaken in en rondom het ketelhuis. 

In de functie van brandertechnicus voer je het periodieke onderhoud (PO) en de periodieke inspectie 

(PI) uit op de brander. Na jouw bezoek is de brander perfect afgesteld en beschikt de klant weer over 

een veilige en rendabele installatie. Als allround brandertechnicus ben je onze ogen en oren op 
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locatie bij de klant en weet jij als geen andere problemen in kaart te brengen en bespreekbaar te 

maken met zowel de klant als je collega’s. 

Het betreft een afwisselende functie waarbij jij binnen afzienbare periode de nodige 

verantwoordelijkheid zal krijgen. Je komt in een team te werken met een gezonde mix tussen jonge 

en ervaren medewerkers. 

Samengevat zullen je werkzaamheden onder andere bestaan uit: 

• Onderhouden en in bedrijfstellen van verschillende brandersystemen; 

• Uitvoeren van inspecties en keuringen volgens SCIOS-normen; 

• Verhelpen van storingen van de installaties; 

• Bijhouden van bijbehorende administratie van de service-activiteiten. 

 

 

 

 

 
DEZE FUNCTIE-EISEN PASSEN BIJ JOU 

• MBO-techniek (minimaal denk-werkniveau 3); 

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

• Een zelfstandige en leergierige houding; 

• Je bent flexibel in werktijden en gaat geen uitdaging uit de weg; 

• Je staat open voor opleidingen en cursussen: PO en PI certificaten (SCIOS), VPS; 

• Je bent in bezit van rijbewijs B; 

• Je hebt kennis van computers; 

• Goede beheersing van de Nederlandse taal; 

• Representatief. 

 
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. Sterker nog; het wordt enorm gewaardeerd wanneer je met voorstellen en 

ideeën komt die het bedrijf verder helpen. 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. Twijfel je over de veiligheid van een klus dan kan je dat 
bij ons zonder zorgen melden. Uiteindelijk willen we allemaal weer veilig thuiskomen aan het 
einde van de dag; 

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

• Uiteraard ontvang je 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 

"Vrijheid, zelfstandigheid en afwisseling staan centraal 

in deze functie." 



 
 

 

 

langdurig sollicitatietraject. Eenmaal opgeleid tot Brander technicus verdien jij een 
uitstekend salaris; 

• Werk je over of heb je storingsdienst dan krijg jij een extra vergoeding; 

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

• Loopbaanondersteuning. Wij moedigen het volgen van relevante cursussen en opleidingen 

zoals SCIOS aan. Zo ontwikkel jij je als echte vakman en kunnen wij jou zelfstandig inzetten 

voor onze projecten; 

• Uitdagend en afwisselend werk met veel zelfstandigheid en vrijheid; 

• 27 vakantiedagen per jaar, 13 ADV dagen én een goede pensioenregeling; 

• Aangesloten bij de CAO Metalektro, dus jouw arbeidsvoorwaarden goed geregeld; 

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

bedrijfsuitje. 

 

Nieuwsgierig geworden? Bel dan naar 079 593 13 54 en vraag naar Els Goudkade of stuur jouw 

motivatie en CV op naar sollicitatie@ketelonderhoud.nl. 

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