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Zoek jij plezier in je werk en heb je de ambitie echt wat te willen betekenen voor een duurzame wereld ? Wij zoe-
ken een service & installatiemonteur met passie !

RETHINKING WATER 
GEP staat al meer dan 20 jaar voor het anders omgaan met regenwater. In onze visie is een woning, bedrijf of ander gebouw prima in staat 
een eigen autonome waterhuishouding te creëren. Onze missie is duurzaam gebruik van regenwater bereikbaar maken voor iedereen. Onze 
gespecialiseerde medewerkers werken verspreid over onze vestigingen in België, Nederland en Duitsland. Bij de ontwikkeling van onze pro-
ducten waken we constant over de duurzaamheid en veiligheid van onze systemen.  Vanwege de groei die GEP doormaakt, zijn wij op zoek 
naar een zelfstandige pro-actieve service & installatiemonteur van regenwater- en pompsystemen voor de regio Nederland en Vlaanderen.

SPREKEN DE VOLGENDE WERKZAAMHEDEN JOU AAN?
Je zorgt voor een technisch correcte uitvoering van uit te voeren installaties en inspecties van regenwater- en pomp-
systemen in woningen en utiliteitsgebouwen.Je bent tevens verantwoordelijk voor de werkzaamheden die door der-
den, in opdracht van GEP, op locatie worden uitgevoerd en je geeft (toekomstig) training on the job aan derden. 

Rapportage over klantbezoeken, uitgevoerde werkzaamheden en de gemaakte afspraken verwerk je vanzelfspre-
kend in het digitale onderhoudssysteem. Je bent verantwoordelijk voor de inventarisatie en rapportage van instal-
latie- en onderhoudswerkzaamheden en je bewaakt de status hiervan en onderneemt actie indien nodig (met de 
klant of collega’s). Je bent klantgericht en je hebt een representatieve instelling ten opzichte van onze opdrachtgever.

EN ZIJN DE VOLGENDE CRITERIA OP JOUW LIJF GESCHREVEN…
• je hebt een MBO-diploma (niveau 4) in eentechnische richting;
• je bent in het bezit van VCA, of bereid deze te halen;
• je hebt affiniteit met besturingstechniek en kennis van installatietechniek;
• je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
• je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit en bent in het bezit van rijbewijs B
• je bent zelfstandig, oplossingsgericht en je wilt systemen en producten continu verbeteren.

Geinteresseerd? Wacht dan niet en reageer dan meteen.

WIJ BIEDEN;
• een zelfstandige, mobiele functie, waarbij je deel uitmaakt van een enthousiast en deskundig team, opererend vanuide locatie Arkel 

(bij Gorinchem);
• werk binnen een team met een prettige en informele werksfeer en er veel aandacht is voorteambuilding;
• een uitgebreide interne opleiding om GEP en haar producten te leren kennen;
• uitstekende arbeidsvoorwaarden, waaronder een laptop en mobiele telefoon.

Heb jij zin om deel uit te maken van het GEP team dan ontvangen we graag je CV en motivatie via: 
prins@regenwater.com


