
Bij Wel Groep verleggen wij grenzen voor een gezonde leefomgeving. Wij adviseren en inspecteren 

op het gebied van water, lucht en binnenklimaat in gebouwen. Bij Wel Groep vind je twee bedrijven 

onder één dak (Delta-P & WeL Inspectie). In totaal een club van bijna 50 grensverleggers die dagelijks 

bezig zijn met het realiseren van veilig drinkwater en een gezond binnenklimaat. Wij doen dit samen, 

vanuit betrokkenheid en met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. 

 

Delta-P is gespecialiseerd in gebouwautomatisering en meet- en inregeltechniek. Een mooie 

combinatie van diensten waar 15 collega’s werken aan slimme oplossingen en gerichte (water- en 

luchtzijdige) metingen. Wij zijn voor Delta-P op zoek naar een nieuwe collega die zijn of haar weg kent 

als het gaat om het bekabelen en aansluiten van regeltechnische installaties. 

Wij zoeken een gedreven en enthousiaste: 

Zelfstandig monteur meet- & regeltechniek (32-40 uur) 
 

‘Wat we doen, doen we goed’: dat is ons motto en hier draag jij iedere dag aan bij. Samen met je 

collega’s zorg je voor een optimaal binnenklimaat bij onze opdrachtgevers. Je dagen zijn afwisselend 

en je werkt door het hele land op verschillende locaties. Daar waar een project is met het realiseren 

van een binnenklimaat ben jij en zorg je voor de juiste functionaliteit van de installatie. Je komt te 

werken in een team van professionals waar volop ruimte is voor samenwerking, ontwikkeling én een 

grapje hier en daar! 

 

Wat ga je doen? 

• Je zorgt voor de juiste werking van de werktuigbouwkundige installatie. 

• Je communiceert met de E en W installateurs. 

• Je bent in staat om je kennis over te dragen op anderen. 

• Je realiseert de gemaakte planningsafspraken. 
 

 

Wie ben jij? 

• We vinden het belangrijk dat je beschikt over ruime relevante ervaring in onze branche als 
zelfstandig monteur. 

• Je werkt gestructureerd, dienstverlenend en oplossingsgericht. 

• Je beschikt over een flexibele instelling en bent stressbestendig. Je bent een doorzetter en 
gaat ook bij veranderende omstandigheden voor het beste resultaat. 

• Je kan, zowel mondeling als schriftelijk, goed en helder communiceren op verschillende 
niveaus. 

• Je bent ondernemend, proactief en kan op natuurlijke wijze prioriteiten stellen. 
 

Wat bieden wij 

• Je komt te werken in een jonge en frisse organisatie waar volop ruimte is voor ontspanning en 
gezelligheid. 

• Je krijgt binnen onze organisatie de kans om jouw (persoonlijke) vaardigheden verder te 
ontwikkelen. 

• Je krijgt vrijheid en ruimte om je eigen inbreng te leveren en ideeën te ontwikkelen. 

• Doorgroeimogelijkheden naar de functie van leidinggevend monteur. 

• Je ontvangt een passend salaris op basis van je kennis en ervaring. 

• Je krijgt 224 vakantie-uren per jaar (o.b.v. 40 uur per week). 

• Je hebt recht op een leaseauto, conform ons eigen autoreglement. 

• Je bouwt pensioen op binnen een mooie regeling. 



Ben jij onze nieuwe zelfstandig monteur?   

Zie jij jezelf bouwen aan de toekomst van onze organisatie? En wil je meegroeien in een dynamische 

omgeving? Wij komen graag met je in contact! Je kan je motivatie en CV opsturen naar info@wel-

groep.nl. 

 

Wil je graag meer weten over de functie en over onze organisatie? Neem dan contact op met Mark 

van der Heijden via 030-2080700. 


