
 
 
 

 

Allround (Junior) Monteurs 

Portakabin Nederland is een topspeler op het gebied van verhuur van tijdelijke modulaire 
huisvesting. Door innovatie en ontwikkeling staat de organisatie bekend als de meest 
betrouwbare en professionele partner voor zowel de profit als non-profit sector. Service, 
kwaliteit en levering staan hoog in het vaandel bij Portakabin. 
 
Ter uitbreiding van het uitvoerende team in Sliedrecht zijn wij op zoek naar fulltime: 
 

Allround (Junior) monteurs (m/v) 
 
 

Schilders/ Junior Monteur/ Junior Timmerman/ Junior Klusjesman m/v 
 
Je bent samen met je collega’s verantwoordelijk voor de onderhoud- en 
montagewerkzaamheden aan onze units, het op veilige en efficiënte wijze monteren en 
demonteren van de modulaire gebouwen op locatie en het verrichten van 
servicewerkzaamheden bij onze klanten door het gehele land. De werkzaamheden worden 
uitgevoerd in nauw contact met de leidinggevenden van de uitvoerende afdeling. 
 
Functie-eisen; 
 
Voor deze veelzijdige baan zijn wij op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde kandidaten, die 
service hoog in het vaandel hebben staan. Je hebt een technische opleiding vanaf MBO-1, kan 
zelfstandig en in teamverband werken en je hebt bij voorkeur enige bouwkundige kennis met 
eenvoudige tekeningen lezen alsmede en een goede beheersing van de Nederlandse taal. 
Bezit van rijbewijs B en VCA-certificaat zijn een pré. 
 
Bij Portakabin kun je een BBL werken leren traject op niveau 2 en/of 3 volgen. In 
teamverband doe je de benodigde ervaring op om zelfstandig te kunnen functioneren binnen 
ons bedrijf. 
 
Portakabin biedt: 

- Een marktconform basissalaris; 
- Een volledige 13e maand; 
- Een kosteloos pensioen; 
- Betaalde overuren, 125% en 150%; 
- Een koffievergoeding wanneer je buiten het terrein van Portakabin aan het werk bent; 
- 25 vakantiedagen met de mogelijkheid er 5 bij te kopen; 
- Collectieve zorgverzekering en kortingen op andere verzekeringen. 

 
Denk jij dat je de geschikte persoon bent voor deze baan dan horen we graag van je! Stuur je CV met een 
korte motivatie naar sollicitatie@portakabin.nl  
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