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INSTALLATEUR SANITAIR en VERWARMING 

Heb je technische ervaring in de wereld van sanitair en verwarming? 

Wij zoeken een ervaren installateur in Anzegem! 

 

ZO ZIET JE DAG ER UIT 

Je installeert sanitair en verwarming van A tot Z. Dit hoofdzakelijk in appartements- en 

woningbouwprojecten bij onze vaste klanten in Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. 

Samen met één of twee collega’s vorm je een montageploeg, waarvan jij de trekker bent. 

De aansturing van de collega’s doe je op een correcte en motiverende manier.  

 

DIT BIEDEN WE JE AAN 

- Een stabiele werkomgeving in een groeiend en gestructureerd bedrijf. 

- Een voltijdse tewerkstelling van onbepaalde duur in PC 124. 

- Een aantrekkelijk salarispakket aangevuld met nog extra legale voordelen naast de 

bouwgerelateerde voordelen. 

- Indiensttreding kan op korte termijn dankzij onze vlotte selectieprocedure. 

- Plaats tewerkstelling: Anzegem (regio Waregem - Oudenaarde - Kortrijk) 

 

DIT BEN JIJ 

Als installatiemonteur voldoe je aan deze vereisten of ben je bereid hierin te groeien:  

- Je hebt ervaring in de bouw als loodgieter of monteur sanitair en centrale verwarming. 

- Plannen lezen en werf organiseren heb je goed onder de knie. 

- Je kan zelfstandig werken en collega’s aansturen en motiveren. 

- Je bent correct, stipt en collegiaal. 

- Nederlands praat je vlot. Een woordje Engels en Frans praten is mooi meegenomen.  

- Je beschikt over een geldig rijbewijs B. 
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OVER ONS BEDRIJF 

Versanco is een gekend installatiebedrijf uit West-Vlaanderen met jarenlange ervaring in 

sanitair- en verwarmingsprojecten van appartements- en woningbouw voor vaste klanten. 

Het bedrijf maakt deel uit van Delrue Group.  

delrueprojects.be/hvacsanitair     -     delruegroup.be 

 

KLAAR OM DE UITDAGING AAN TE GAAN? 

Mail ons je CV en motivatie! 

Vragen? Contacteer Nadia, onze recruitment advisor, op 056/68.70.00. 

Door het verzenden van uw CV gaat u akkoord met ons privacybeleid inzake gegevensverwerking (zie website Delrue Group) 

        

 

 


