
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een: 
 

Monteur pompen en leidingen (fulltime, 40 uur). 
 
Over het bedrijf 
Vernou Steenbergen BV heeft zich sinds 1986 gespecialiseerd in o.a. de volgende activiteiten: 
- Het boren van Bluswaterbronnen en putten voor beregening of andere doeleinden 
- Pompen en besturingen voor allerlei toepassingen, o.a. Industrie 
- Leidingsystemen bovengronds en ondergrond 
- Het oplossingen van water technische problemen 
- Waterbouwkundige werken 

 
Onze missie is het leveren van snelle, adequate en efficiënte oplossingen aan onze klanten, waarbij een 
hoogwaardige en duurzame kwaliteit voorop staat. Naast het op korte termijn leveren is kostenbewaking in het 
voordeel van onze klant een belangrijke factor bij onze dienstverlening. Het snel aanbieden van offertes en grote 
klantgerichtheid zijn voor ons daarbij onderscheidende elementen. 

 
Omschrijving van de werkzaamheden 
- Repareren en onderhoud van pompen en installaties 
- Monteren en aanleggen van leidingen ondergronds en bovengronds 
- Oplossen van elektrische storingen aan besturingen 
- Onderhoudswerkzaamheden aan riolering en overige leidingen 
- Aanleggen van installaties voor beregening en stofbestrijding 
 
 Beschik jij over de volgende kwaliteiten, dan zijn wij op zoek naar jou! 
- Zelfstandig kunnen werken 
- Bij voorkeur ervaring met enkele van genoemde werkzaamheden 
- In het bezit van rijbewijs BE 
- Moet bereid zijn om op wisselende werktijden te werken i.v.m. overwerk 
- Geen 8.00 tot 17.00 mentaliteit  
Affiniteit en ervaring met watertechnieken en het in bezit hebben van VCA (basis) is een pré.  
 
Wij bieden:  
- Een afwisselende en uitdagende baan in een klein hecht team met korte lijnen.  
- Een marktconform salaris, uitbetaald per 4 weken. 
- Je krijgt de beschikking over 24 vrije dagen en 7 ATV dagen (op fulltime basis) 
- Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en opleiding.  
- Intensieve begeleiding tijdens het inwerkproces.  
 
Uw sollicitatie kunt u mailen naar info@vernou-steenbergen.nl. Voor vragen over de vacature kunt u terecht bij Ad 
Nouwen. 
 
 
 
 
 
 
 
Vernou Steenbergen BV 
Westlandselangeweg 11a 
4651 PD Steenbergen 
tel: 0167-564039 
www.vernou-steenbergen.nl 
info@vernou-steenbergen.nl 
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