
 

 

Vacature zelfstandig montagemedewerker  
(4-5 dagen per week) 

 

 

Wie zijn wij? 

Hoeks Zonwering - Rolluiken – Horren is een familiebedrijf en wij verkopen, installeren en repareren 

zonweringen, rolluiken en horren. We zijn actief in de particuliere en zakelijke markt in voornamelijk 

de regio West-Brabant. In de toekomst willen we ons ook gaan richten op o.a. overkappingen en 

garagedeuren en voor die groei zijn we op zoek naar uitbreiding van ons team. We werken vanuit 

een klantgerichte instelling waarbij kwaliteit en service van groot belang zijn.  

Wat ga je zoal doen? 

• Je zal alleen of samen met een collega op pad gaan om zonweringen en rolluiken te 

monteren of repareren bij particulieren, scholen en bedrijven. Deze werkzaamheden kunnen 

plaatsvinden op de begane grond, op de ladder of op een hoogwerker. Kortom, je moet geen 

last hebben van hoogtevrees.  

• Deze functie kan zowel in dienstverband als op inhuurbasis worden ingevuld. Salaris wordt in 

overleg bepaald op basis van ervaring en expertise. 

Wij vragen van jou: 

• Kennis van en ervaring in het zelfstandig monteren, repareren en onderhouden van 

zonweringen, rolluiken en horren; 

• Daarnaast willen we ons in de toekomst gaan richten op de montage van overkappingen en 

garagedeuren. Ervaring op dit vakgebied is een pré;  

• Representatief en klantgericht; 

• Rijbewijs B / eigen vervoer; 

• Aanpakker en betrokkenheid om samen met ons de volgende stappen te zetten. 

Waarom bij ons komen werken? 

 

Hoeks Zonwering is een groeiend en energiek familiebedrijf met de ambitie om door te ontwikkelen. 

Hier kan jij een actieve bijdrage in leveren! Vind je het leuk om na te denken over nieuwe ideeën en 

hier ook initiatief in te nemen!? Dan zit je bij ons goed, want dat wordt gewaardeerd en 

gestimuleerd. Daarnaast ben je ook maatschappelijk verantwoord bezig, want zonweringen en 

rolluiken helpen mee aan de duurzaamheid bij klanten. En als klap op de vuurpijl, je hebt veel 

klantcontact met lekkere koffie en met een beetje geluk een koek er bij.  

 

Kortom 

Ben jij de persoon die handig, representatief en klantgericht is en samen met ons het bedrijf wil 

laten groeien? Neem dan contact op met Dick Hoeks via 06-18 42 76 59 of mail naar 

info@hoekszonwering.nl.  
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