
Acquisitie door intermediairs, multiposters, vacaturebanken en overige aanbieders wordt niet op prijs gesteld. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wijmoco is gevestigd in het hart van de stadsregio Arnhem – Nijmegen. Ons bedrijf bestaat al meer 
dan 50 jaar en dat is niet voor niets. Wij voeren projecten uit in woning- en utiliteitsbouw voor het 
plaatsen van aluminium gevelsystemen. Hierbij valt te denken aan vliesgevels, kozijnen, ramen, 
deuren, schuifpuien, serres, etc. Bij Wijmoco werken bijna 50 werknemers bestaande uit o.a. een 
productie- en montageteam en werkvoorbereiders. 
 
Werkwijze 
Op kantoor zijn werkvoorbereiders continu bezig met het verzorgen van tekenwerk en 
bewerkingsvoorschriften, zodat het productieteam dit vervolgens kan uitwerken. De aluminium 
profielen gaan voor bewerking en assemblage eerst langs diverse afdelingen, waarna ze naar één van 
de projecten worden verzonden voor montage. Hiervoor zijn wij momenteel op zoek naar een: 
 

                Monteur Geveltechniek (38 uur) 

Functieomschrijving 
Dagelijks wordt er in teams vertrokken vanuit standplaats Huissen naar de diverse projecten, veelal 
in Zuid- en West Nederland. Als monteur hou je je bezig met montage van de diverse aluminium 
gevelelementen. Door ‘learning on the job’ leer je onze producten te monteren. Werkzaamheden die 
o.a. voorkomen zijn demonteren van bestaande kozijnen en aanbrengen van stelkozijnen, monteren 
van aluminium kozijnen in de stelkozijnen en monteren en aanbrengen van afwerkingen/zetwerk. Als 
monteur ben je het visitekaartje voor het bedrijf en is kans groot dat je een periode op één project 
werkzaam bent. Klantvriendelijkheid is daarom dan ook van belang. 
 
Wij vragen 
• Je hebt een juiste werkinstelling m.b.t. aanwezigheid en inzet en je werkt nauwkeurig; 
• Je hebt geen 8 tot 5 mentaliteit, bent klantgericht en hebt geen hoogtevrees; 
• Je kunt technische tekeningen en werkomschrijvingen lezen; 
• Je kunt goed in teamverband werken maar ook zelfstandig als het werk hierom vraagt; 
• Je ben handig met (hand)gereedschap en machines; 
• Werkervaring in de bouw of in de kozijnenbranche is mooi meegenomen. 
 
Herken jij je in dit profiel en ben je benieuwd wat Wijmoco jou te bieden heeft? Neem dan contact 
op met de afdeling Personeelszaken via peno@wijmoco.nl of telefonisch via 026 – 327 55 55. 

 


