Vacature dakwerker
Sinds 2010 is Rensol op de Vlaamse markt aanwezig als installateur van zonnepanelen.
Met onze kwaliteitsvolle realisaties, behalen we een hoge klanttevredenheid en zijn we een
betrouwbare en bekende speler geworden op de PV markt.
Onze ambitie is te evolueren van een bekende tot de dominante installateur in Vlaams Brabant en
omstreken. Wij zien het tot onze taak iedereen bewust te maken van de voordelen van PV-installaties,
met respect voor mens en omgeving. Hierbij denken we onder meer aan de verwerking van asbest
houdende bouwmaterialen die op het einde van hun levensduur zijn gekomen. Tevens is veilig werken
een prioriteit voor Rensol. Naast huishoudelijke klanten focussen wij op de industriële markt en
overheden.
De ecologische uitdagingen van deze eeuw zijn gigantisch. Wij zijn er van overtuigd dat elk dak van
zonnepanelen voorzien kan worden en deze panelen slim geïntegreerd zullen zijn met mogelijkheid tot
uitbreidbare opslagcapaciteit. Andere verwachte evoluties zijn het afstemmen van verbruik op
productie van elektriciteit, gestuurd laden van elektrische wagens,… Met deze nieuwe ontwikkelingen
zijn wij mee en we implementeren ze constant in ons aanbod naar de klant.
Op die manier draagt Rensol zijn steentje bij tot een gezondere toekomst voor de komende generaties.
INSTALLATEURS ZONNEPANELEN
Als installateur werk je steeds in een team van 2 tot 4 personen, afhankelijk van de grootte van de werf.
Je taken omvatten :
- bij aankomst op de werf alles goed met de klant overlopen
- het plaatsen van de montagematerialen op het dak (platte daken, leien, pannen)
- het plaatsen van de zonnepanelen zelf
Wie zoeken wij?
Ervaring is geen vereiste, we zorgen zelf voor een opleiding in ons bedrijf. Wat wel en vooral belangrijk
is, is de wil om te werken, perfect Nederlands praten en uiteraard geen hoogtevrees hebben!
Daarnaast hechten we veel belang aan :
- je bent technisch aangelegd (opleiding TSO, BSO of door ervaring)
- lange dagen schrikken je niet af
- je hecht belang aan je eigen veiligheid en die van je collega’s
- je bent bereid om bij te leren
- je beschikt over een rijbewijs B
Rensol biedt je een uitdagende job met de kans om veel bij te leren. Je komt terecht in een tof team,
waar naast hard werken ook ruimte is om samen plezier te maken. Daarnaast mag je rekenen op een
correcte verloning met alle voordelen verbonden aan PC124 (bouw).
Wil jij weten of Rensol iets voor jou kan betekenen? Stuur dan je cv en motivatiebrief naar
info@rensol.be
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