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H₂O Installatietechniek 
H2O is een all-round installatiebedrijf met oog voor mens & techniek. Het bedrijf is opgericht 
in 2007. Wij hechten sterk aan persoonlijk contact, een open en eerlijke manier van 
communiceren en duidelijkheid. Ons team bestaat uit ruim 20 ervaren professionals die 
mooie dingen maken. Dit team van goed opgeleide en gemotiveerde vakmensen ontwerpt, 
de realiseert en beheert installaties. Wij zijn gespecialiseerd in het verduurzamen van 
gebouwen en woningen. Dit realiseren wij door middel van: 

 het centraal stellen van de klant/gebruiker; 

 het werken met gemotiveerde vakmensen; 

 gebruik te maken van daadkracht en creativiteit; 
 
 
Werkgebied 
Wij zijn als w-installateur werkzaam in de utiliteit, industrie en de particuliere markt in 
renovatie, nieuwbouw en verbouw. Wij hebben passie voor duurzame technieken en 
technisch uitdagende projecten. H2O bestaat uit een vast team van enthousiaste gedreven 
mannen & vrouwen, waarbij communicatie, kwaliteit en snel schakelen de kern vormen. 
Daarnaast werken wij intensief samen met E-installateurs, bouwkundig aannemers, andere 
installateurs en zzp’ers. Onze opdrachtgevers zijn onder meer verschillende vastgoed 
partijen, bouwkundig aannemers, bierbrouwerijen, hotels, retailketens, ROC’s, GVB en een 
aantal totaalinstallateurs, stuk voor stuk opdrachtgevers met wie wij een duurzame relatie 
hebben. 
 
 
Functie omschrijving 
Je werkt graag bij een bedrijf waar de lijnen kort zijn en waar je kan overleggen over het 
werk, het bedrijf en de klanten. Je wilt onderdeel zijn van een team dat technisch 
uitdagende projecten realiseert. Dit ziet er als volgt uit: 

 het zelfstandig uitvoeren van een project; 

 Installeren van waterinstallaties; 

 Installeren van riolering installaties; 

 Installeren van hwa installaties; 

 Installeren van cv installaties; 

 Installeren van kleine mechanische ventilatie systemen; 

 In gebruik nemen van installaties; 

 Begeleiden en opleiden van assistent monteur; 

 Het verrichten van eenvoudige reparaties aan diversen installaties. 

 Dak en zinkwerk indien je over deze vaardigheden beschikt. 

 Laswerkzaamheden indien je over deze vaardigheden beschikt. 
De bovenstaande werkzaamheden worden uitgevoerd in de utiliteit en t.b.v. woonhuizen, 
wij zijn niet werkzaam in de seriematige woningbouw. 
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Wij vragen 
We nodigen je graag uit te reageren indien jij voldoet aan onderstaande profiel: 

 je kan goed leiding geven aan een assistent monteur en hebt daar ook ervaring mee; 

 je hebt 10 jaar werkervaring als verwarmingsmonteur of loodgieter/sanitair monteur; 

 je hebt een afgeronde middelbare beroepsopleiding zoals Werktuigbouwkunde of 
Installatietechniek minimaal mbo niveau 3. 

 je bent instaat om goed te communiceren met collega’s, opdrachtgever, 
leidinggevenden en andere partijen op de bouwplaats. 

 je bent instaat je eigen werkzaamheden te administreren, bijvoorbeeld werkbonnen, 
urenbrieven etc. 

 je bent woonachtig in de regio tussen Gouda en Utrecht (standplaats = Woerden). 

 je beschikt over een rijbewijs B en vol VCA diploma. 
Je werkt in een team van twee en dus neem je als monteur installatietechniek een assistent 
monteur mee en leer je hem het vak - met trots, respect, eerlijk en recht-toe- recht-aan. Zo 
zit je in het leven en zo ook in je werk. Je werkt vanaf tekening en waarbij onze 
projectleiders je uitleg geven over de bijzonderheden.  
 
 
Wij bieden 
Een baan met veel vrijheid en de daarbij horende verantwoordelijkheid. Je komt te werken 
in een hecht bedrijf waarbij je collega’s gedreven zijn en zij worden gezien als het hart van 
de organisatie. De primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn goed geregeld en zijn 
afhankelijk van leeftijd, werkervaring en diploma’s. De CAO Metaal en Techniek is van 
toepassing op je arbeidsovereenkomst. Daarnaast wordt het volgende geboden: 

 een fulltime dienstverband; 

 8% vakantiegeld; 

 25 vakantiedagen; 

 13 ADV dagen; 

 vrijheid en de daarbij horende verantwoordelijkheid; 

 ruimte en kosten vergoeding voor persoonlijke ontwikkeling o.a. door middel van 
scholing en cursussen. 

Je krijgt de beschikking over een bedrijfswagen, smartphone, tablet, gereedschap, 
representatieve bedrijfskleding en PBM's. 
 
 
 

Mocht je interesse hebben in deze functie en ons team willen versterken stuur 
dan een email met je cv en diploma’s naar  

sollicitatie@h2o-installatietechniek.nl of neem dan contact op met   
Guido van Els of Oscar den Boer 0348-448845. 

 
 


