
Vacature zonnepanelen-monteur m/v

Wij zoeken
Een topmonteur voor de montage en het aansluiten van zonnestoomsystemen. Ben jij in staat om zelfstandig te 
kunnen werken en oplossingsgericht te kunnen denken? Wil jij graag doorgroeien in een snel groeiende bedrijfstak 
en een dynamisch bedrijf? Heb jij geen 9 tot 5 mentaliteit maar ben je pro-actief en sta jij je mannetje? Dan ben jij 
die topper die wij zoeken en zal je goed in ons team passen.

Vereisten
• Vooropleiding vmbo denkniveau mbo

• Rijbewijs B (verplicht), E (een pré)

• Technisch inzicht

• Ervaring in montagewerk (een pré)

• VCA certificaat (vereist, evt. in overleg te regelen).

• Doorzettingsvermogen.

Wij bieden
•  Een uitdagende functie

•  Een goede beloning

•  De mogelijkheid tot het volgen van opleidingen 

 en cursussen

•  Een aanstelling van minimaal 7 maanden met

 1 maand proeftijd

•  Flexibiliteit en menselijkheid als het gaat om je

 persoonlijke situatie

•  Hoofdzakelijk werken in de regio en daarmee

 regelmaat in jouw privéleven

•  Teamuitjes en een gezellige werksfeer.

Denk jij dat jij in dit plaatje past en dat je jezelf helemaal
ziet shinen bij ons? Stuur dan je cv en een kort verhaal 
waarom jij die persoon bent die wij zoeken.

Mail naar info@evo-energie.nl
Of schrijf naar;
Evo-energie B.V. 
Zaagmolenpad 2
7008 AJ Doetinchem
t.a.v. dhr. M. Jonker

Verantwoordelijkheden
• Plaatsen en aansluiten van zonnepanelen

• Uitzetten van de onderconstructie voor de zonnepanelen

• Voorbereiden van de uit te voeren montages met je 

 teamgenoten;

• Verhelpen van storingen en uitvoeren van serviceopdrachten

• Voorbereiden van de werkplek met de vereiste veiligheids-

 maatregelen

• Communicatie met de klant kunnen voeren

• Het visitekaartje van het bedrijf zijn

• Samenwerken met je collega’s om tot een perfect eind-

 resultaat te komen 

• Zorgen voor een tevreden klant.

Of loop gewoon even binnen bij ons en kom je voorstellen.

Voor ons team van 14 personen zijn wij op zoek naar een

0314 - 360 757
info@ev0-energie.nl
www.evo-energie.nl
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Evo-Energie is een erkende verkoper en installateur van duurzame energie en is sinds 2008 gevestigd in 

Doetinchem. Dit echte familiebedrijf levert en installeert zonnepanelen en alle overige duurzame 

producten, zoals zonnestroomsystemen, ledverlichting, infraroodverwarming en elektrische laadpalen. 

In de afgelopen jaren is het bedrijf uitgegroeid tot een van de meest toonaangevende leveranciers en 

installateurs van zonnepanelen in Gelderland en heeft een 100 procent tevreden klantenkring. 


