
 

 

Aankomend meet- en inregeltechnicus 

M/V 32-40 uur 

Als aankomend meet- en inregeltechnicus bij Delta-P voer je metingen en inregelwerkzaamheden 
uit aan klimaatinstallaties. Je doel is het creëren van een optimaal binnenklimaat voor onze opdrachtgevers. 
Je voert je werkzaamheden in diverse soorten gebouwen door het hele land uit. 
Je komt terecht op interessante en afwisselende locaties, wat maakt dat geen dag hetzelfde is. 
De resultaten van de metingen werk je op ons kantoor in Houten uit in een rapportage. 
Je hebt hierdoor veel contact met je collega’s en kan optimaal met elkaar samenwerken. 

Als aankomend meet-en inregeltechnicus word je intern door onze ervaren technici opgeleid. 
Daarnaast is er de mogelijkheid om cursussen te volgen welke jou, in combinatie met de 
ervaring die je opdoet in de buitendienst, tot een volwaardig zelfstandig functionerend 
inregeltechnicus maken. 

Wat ga je doen? 

- Lucht- en waterzijdig inregelen van klimaatinstallaties; 

- Assistentie verlenen aan de meet-en regeltechnicus en projectleider bij diverse projecten; 

- Zelfstandig uitvoeren van metingen, afhankelijk van kennis en ervaring; 

- Resultaten verwerken in meet- en inregelrapporten. 

Wie ben jij? 

- Je hebt kennis en ervaring op werktuigbouwkundig en/of elektrotechnisch gebied. 

- Je beschikt over een MBO diploma of over MBO denkniveau. 

- Je bent, bij voorkeur, in het bezit van een VCA certificaat. 

- Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs. 

- Je bent stressbestendig, flexibel en initiatiefrijk. 

- Je beschikt over een dienstverlenende instelling en werkt gestructureerd. 

Wat bieden wij? 

- Een afwisselende en uitdagende baan met veel ruimte voor ontwikkeling. 

- Een open en informele werkomgeving in een organisatie die volop in beweging is. 

- Goede marktconforme primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Contact 
Wil jij onze nieuwe collega worden? Je kan je CV en motivatie mailen naar info@delta-p.nl 
t.a.v. Wilfred Kraaij (bedrijfsleider). 

Als je vragen hebt over de functie, dan kan je telefonisch contact opnemen met Wilfred 
Kraaij via 030-2090951. 

 


