
Vacature   

__________________________________________________________________________________ 
 
Ben (of ken) jij een enthousiaste automonteur, cv-monteur, mechanisch monteur, installatie 
monteur, storingsmonteur, etc. en heb je zin in een leuke, echte nieuwe uitdaging binnen een 
gezellig team? Dan ben je bij Flux Transformer Services (FTS) aan het juiste adres! Vanwege groei 
binnen ons bedrijf zijn wij op zoek naar een enthousiaste en leergierige: 
 

Monteur 
 
Wij gaan je intern opleiden tot een volwaardig Transformator Monteur. Ervaring is dus niet 
noodzakelijk.  
 
Werkzaamheden (na opleiding) 

• Opbouw van (nieuwe) transformatoren  
• Registreren van transformatorgegevens en onderzoekresultaten 
• Zelfstandig nemen van oliemonsters, volgens onze richtlijnen 
• Inspecteren van transformatoren en deze gegevens registreren 
• Zelfstandig alle voorkomende montage en reparatie werkzaamheden uitvoeren 
• Zelfstandig op correcte wijze invullen van service rapporten 

 
Wat wij zoeken: 

• Je bent enthousiast en leergierig 
• Je bent minimaal 18 jaar en in het bezit van een rijbewijs 
• Je bent flexibel: denk aan wisselende werktijden, werken op locatie (buiten) in zowel 

binnen als buitenland 
• Je wil graag een bijdrage leveren aan de energietransitie 

 
Waarom werken bij Flux Transformer Services: 

• Je krijgt een afwisselende functie binnen een jong, groeiend bedrijf, waarbij je kunt 
meebouwen aan de verdere groei en ontwikkeling van FTS 

• Werken in een professioneel team 
• Interne opleiding (we investeren graag in onze medewerkers) 
• Salaris max. € 3850,- (afhankelijk van leeftijd en ervaring) o.b.v. 40 uur. 
• Een bedrijfsauto 
• Laptop 
• Mobiele telefoon 
• 27 vakantiedagen en 13 Adv-dagen 
• Goede pensioenregeling 
• Informele bedrijfscultuur, betrokken werknemers en korte communicatielijnen  
• Gezellige bedrijfsuitjes 

 
Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie? We gaan graag met je in gesprek! 
Voor vragen kun je bellen naar: 0317-785375. 
Wil je direct solliciteren? Stuur dan een email met een korte motivatie & je cv naar  
Kim van Bon – van der Ven via email: vacatures@fluxgroup.nl   
 
*Een positieve VOG-verklaring zal onderdeel uit maken van deze procedure* 

mailto:vacatures@fluxgroup.nl

