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Installer in de omgeving van Rotterdam
lnstallatietechnïeklWTB 1 Rotterdam-Roosendaal-Bergen op Zoom 1 40 uur

Hou je van techniek en lever je kwaliteit? Wil je aan de slag met hoogwaardige
installaties op grote of complexe bouwprojecten in ziekenhuizen? En hou jij bij je
installatïewerkzaamheden altijd de veiligheid van patiënten voor ogen? Dan ben jij
onze nieuwe collega!

Wie
Een ervaren zelfstandige Installatietechnicus die deel wil uitmaken van een betrokken team van
professionele Installers.

Wat
Het installeren van kwalitatief hoogwaardige gasdistributiesystemen en inrichten van operatiekamers
en intensive care afdelingen in ziekenhuizen.

Waarom
Zelfstandig werken aan mooie projecten, volop opleidings- en doorgroeimogelijkheden en een
uitstekend salaris.

Waar
Dagelijks werk je op locatie in de regio Rotterdam, Roosendaal en Bergen op Zoom.

Dit ga je doen
Nadat er goedkeuring is om van start te gaan met de uitvoering van het bouwproject, ga je aan de
slag. Je stelt zelfstandig de prioriteiten van de werkzaamheden vast en werkt aan het installeren,
opleveren, testen en de ingebruikstelling van systemen en apparatuur. Denk hierbij aan medische
gassendistributiesystemen in ziekenhuizen, bedwandpanelen, onderzoekslampen, pendels en zuilen
in operatiekamers en intensive care afdelingen. Dit alles binnen de bestekeisen, de planning en de
urenbegroting.

Je bent verantwoordelijk voor een correcte en veilige uitvoering van de verschillende
installatiewerkzaamheden. In jouw rol als Installer loop je tegen verschillende vraagstukken aan. Hoe
komt de installatie er exact uit te zien? Zijn alle geleverde materialen correct? Hoe ga je het werk
verdelen? Zijn er meer mensen nodig? Kunnen de geplande werkzaamheden plaatsvinden zonder
risico voor de patiënten? Moet er leidingwerk aangepast worden omdat er ander (leiding)werk in de
weg zit? En is de brandwacht van het ziekenhuis tijdig ingeschakeld bij de voorgenomen
laswerkzaamheden? In deze functie is het essentieel om te werken volgens protocollen en gestelde
wettelijke normen.

Je overlegt geregeld met je leidinggevende, de Project Manager en de opdrachtgever over de
uitvoering van het installatiewerk. Wanneer het project is opgeleverd en afgerond zorg je voor een
nauwkeurige overdracht binnen Drger voor de service en onderhoud aan de installaties.

De Organisatie
Drger is een bedrijf dat internationaal vooroploopt op het gebied van medische en
veiligheidstechnologie. Het bedrijf levert sinds 1889 producten voor het beschermen, ondersteunen en
redden van levens. Drager biedt oplossingen voor bijvoorbeeld ziekenhuizen, brandweer, chemische
industrie, scheepsvaart en offshore.

Het team
Je komt te werken in een team met twaalf Installers en drie Senior Installers en twee collega’s van de
werkplaats van de binnendienst. Je werkt zelfstandig op locatie in ziekenhuizen (soms in laboratoria of
de industrie) en stuurt waar nodig collega’s aan. Aan je Team Leader, de Project Manager en Project
Engineer rapporteerje over de uitvoering en de voortgang van de projecten. Het team heeft een
aanpakkersmentaliteit en werkt goed samen. Twee keer per jaar wordt er een programmadag
georganiseerd. Op deze dag krijg je informatie over zaken die in de Organisatie spelen, uitleg over
nieuwe producten en diverse regelgeving.



Drager

Ons aanbod
• Een uitstekend salaris met een maximum van € 2.900,- bruto per maand

(op basis van een 40-urige werkweek en afhankelijk van jouw werkervaring, leeftijd en opleiding).
• Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op vast dienstverband.
• Een bedrijfsauto, laptop en smartphone.
• 40 Vrije dagen (waarvan 13 atv-dagen) op fulltime basis.
• Daggeld- en telefoonkostenvergoeding en een resultaatafhankelijke winstdeling.
• Goede pensioenregeling waaraan wij (conform de CAO in de Metalektro) de helft als

werkgeverspremie bijdragen.
• Een aantrekkelijke collectieve.
• Mogelijkheid tot het volgen van opleidingen.

Om als Insta liet bij ons aan de slag te gaan
• Heb je een mbo-diploma op het gebied van werktuigbouwkunde of

installatietechniek (niveau 3 of 4) op zak.
• Alleen met deze diploma’s kom je in aanmerking voor de functie.
• Heb je minimaal 2 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie.
• Ervaring met Swagelok fitting en Orbital lassen is een pre evenals VOL VCA.
• Ben je goed in staat om je eigen werk en dat van anderen te plannen en te organiseren.
• Communiceerje zorgvuldig en kun je schakelen op verschillende niveaus.
• Ben je stressbestendig en sterk in het stellen van prioriteiten.
• Ben je in het bezit van een rijbewijs B.

Meet infotmatie
Wil je meer informatie over deze functie, neem dan contact op met Angelique Oppelaar (Recruiter).
Je kunt haar bereiken via e-mail: angelique.oppelaar©draeger.com of op telefoonnummer
079 - 3444 770.



Drager
Junior Installer in de regio Amsterdam-Utrecht
lnstallatietechnieklWTB 1 Amsterdam - Utrecht 1 40 uur

Heb je technisch inzicht en werkje graag met je handen? Wil jij leren én werken in de
installatietechniek? Drager heeft mooie projecten in ziekenhuizen en laboratoria waar
je direct aan de slag kan!

Wie
Een gemotiveerde en leergierige Junior Installatietechnicus met verantwoordelijkheidsgevoel die het
vak bij Drëger wil leren.

Wat
Het installeren van kwalitatief hoogwaardige gasdistributiesystemen in ziekenhuizen en laboratoria en
het inrichten van operatiekamers en intensive care afdelingen.

Waarom
Onder begeleiding werken aan mooie projecten, volop opleidings- en doorgroeimogelijkheden en een
uitstekend salaris.

Dit ga je doen
Nadat er goedkeuring is om van start te gaan met de uitvoering van het bouwproject, ga je aan de
slag. Onder begeleiding van een (Senior) Installer werk je aan het installeren, opleveren, testen en de
ingebruikstelling van systemen en apparatuur. Denk hierbij aan gassendistributiesystemen in
ziekenhuizen en laboratoria, bedwandpanelen, onderzoekslampen, pendels en zuilen in
operatiekamers en intensive care afdelingen.

Je doorloopt een uitgebreid opleidingstraject waarin je o.a. begint met het opdoen van
materialenkennis, het lezen van tekeningen, het aanleggen van leidingwerk met verschillende
koppelingen, hardsolderen, het monteren van flessenbergingen en gasstations voor
gassendistributiesystemen. Daarna word je opgeleid om 0K- en IC-ruimten in te richten. In deze
functie is het essentieel om te werken volgens protocollen en gestelde wettelijke normen.

Je overlegt geregeld met je leidinggevende en de (Senior) Installer over de uitvoering van het
installatiewerk en de voortgang van je opleidingstraject.

De Organisatie
Drger is een bedrijf dat internationaal vooroploopt op het gebied van medische en
veiligheidstechnologie. Het bedrijf levert sinds 1889 producten voor het beschermen, ondersteunen en
redden van levens. Drger biedt oplossingen voor bijvoorbeeld ziekenhuizen, brandweer, chemische
industrie, scheepsvaart en offshore.

Het team
Je komt te werken in een team met twaalf Installers, drie Senior Installers en twee collega’s van de
Prefab lnstallation Shop. Je werkt op locatie in verschillende ziekenhuizen en laboratoria. Het team
heeft een aan pakkersmentaliteit en werkt goed samen. Twee keer per jaar wordt er een
programmadag georganiseerd. Op deze dag krijg je informatie over zaken die in de organisatie
spelen, uitleg over nieuwe producten en diverse regelgeving.

Ons aanbod
• Een uitstekend salaris met een maximum van € 2.500,- bruto per maand

(op basis van een 40-urige werkweek en afhankelijk van jouw werkervaring, leeftijd en opleiding).
• Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op vast dienstverband.
• Een bedrijfsauto, laptop en smartphone.
• 40 Vrije dagen (waarvan 13 atv-dagen) op fulltime basis.
• Daggeld- en telefoonkostenvergoeding en een resultaatafhankelijke winstdeling.
• Goede pensioenregeling waaraan wij (conform de CAO in de Metalektro) de helft als

werkgeverspremie bijdragen.
• Een aantrekkelijke collectieve zorgverzekering.
• Een meerjarig opleidingstraject en doorgroeimogelijkheden.



Drager
Om als Installer bij ons aan de slag te gaan
• Heb je een vmbo of mbo-diploma (niveau 3 of 4) op het gebied van werktuigbouwkunde of

installatietechniek op zak of studerend voor je mbo. Alleen hiermee kom je in aanmerking voor
de functie.

• Ervaring met Swagelok fitting en Orbital lassen is een pre evenals VCA.
• Heb je technisch inzicht, verantwoordelijkheidsgevoel en wil je graag met je handen werken.
• Ben je flexibel ingesteld en gemotiveerd om het vak van Installer te leren.
• Ben je in het bezit van een rijbewijs B en woonachtig in de regio Amsterdam - Utrecht.

Meer informatie
Wil je meer informatie over deze functie, neem dan contact op met Angelique Oppelaar (Recruiter).
Je kunt haar bereiken via e-mail: angelique.oppelaardraeger.com of op telefoonnummer
079 - 3444 770.



Drager
Junior Installer in de regio Zuid Oost Nederland
lnstallatietechnieklWTB 1 Den Bosch - Eindhoven - Boxmeer 1 40 uur

Heb je technisch inzicht en werk je graag met je handen? Wil jij leren én werken in de
installatietechniek? Drâger heeft mooie projecten in ziekenhuizen en laboratoria waar
je direct aan de slag kan!

Wie
Een gemotiveerde en leergierige Junior Installatietechnicus met verantwoordelijkheidsgevoel die het
vak bij Drger wil leren.

Wat
Het installeren van kwalitatief hoogwaardige gasdistributiesystemen in ziekenhuizen en laboratoria en
het inrichten van operatiekamers en intensive care afdelingen.

Waarom
Onder begeleiding werken aan mooie projecten, volop opleidings- en doorgroeimogelijkheden en een
uitstekend salaris.

Waar
Dagelijks werk je op locatie in de regio Den Bosch - Eindhoven - Boxmeer.

Dit ga je doen
Nadat er goedkeuring is om van start te gaan met de uitvoering van het bouwproject, ga je aan de
slag. Onder begeleiding van een (Senior) Installer werk je aan het installeren, opleveren, testen en de
ingebruikstelling van systemen en apparatuur. Denk hierbij aan gassendistributiesystemen in
ziekenhuizen en laboratoria, bedwandpanelen, onderzoekslampen, pendels en zuilen in
operatiekamers en intensive care afdelingen.

Je doorloopt een uitgebreid opleidingstraject waarin je o.a. begint met het opdoen van
materialenkennis, het lezen van tekeningen, het aanleggen van leidingwerk met verschillende
koppelingen, hardsolderen, het monteren van flessenbergingen en gasstations voor
gassendistributiesystemen. Daarna word je opgeleid om 0K- en IC-ruimten in te richten. In deze
functie is het essentieel om te werken volgens protocollen en gestelde wettelijke normen.

Je overlegt geregeld met je leidinggevende en de (Senior) lnstaller over de uitvoering van het
installatiewerk en de voortgang van je opleidingstraject.

De Organisatie
Drëger is een bedrijf dat internationaal vooroploopt op het gebied van medische en
veiligheidstechnologie. Het bedrijf levert sinds 1889 producten voor het beschermen, ondersteunen en
redden van levens. Drager biedt oplossingen voor bijvoorbeeld ziekenhuizen, brandweer, chemische
industrie, scheepsvaart en offshore.

Het team
Je komt te werken in een team met twaalf Installers, drie Senior Installers en twee collega’s van de
Prefab Installation Shop. Je werkt op locatie in verschillende ziekenhuizen en laboratoria. Het team
heeft een aanpakkersmentaliteit en werkt goed samen. Twee keer per jaar wordt er een
programmadag georganiseerd. Op deze dag krijg je informatie over zaken die in de organisatie
spelen, uitleg over nieuwe producten en diverse regelgeving.



Drager
Ons aanbod
• Een uitstekend salaris met een maximum van € 2.500,- bruto per maand

(op basis van een 40-urige werkweek en afhankelijk van jouw werkervaring, leeftijd en opleiding).
• Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op vast dienstverband.
• Een bedrijfsauto, laptop en smartphone.
• 40 Vrije dagen (waarvan 13 atv-dagen) op fulltime basis.
• Daggeld- en telefoonkostenvergoeding en een resultaatafhankelijke winstdeling.
• Goede pensioenregeling waaraan wij (conform de CAO in de Metalektro) de helft als

werkgeverspremie bijdragen.
• Een aantrekkelijke collectieve zorgverzekering.
• Een meerjarig opleidingstraject en doorgroeimogelijkheden.

Om als Installer bij ons aan de slag te gaan
• Heb je een vmbo of mbo-diploma (niveau 3 of 4) op het gebied van werktuigbouwkunde of

installatietechniek op zak of studerend voor je mbo. Alleen hiermee kom je in aanmerking
• voor de functie.
• Ervaring met Swagelok fitting en Orbital lassen is een pre evenals VCA.
• Heb je technisch inzicht, verantwoordelijkheidsgevoel en wil je graag met je handen werken.
• Ben je flexibel ingesteld en gemotiveerd om het vak van Installer te leren.
• Ben je in het bezit van een rijbewijs B en woonachtig in de regio

Den Bosch - Eindhoven - Boxmeer.

Meer informatie
Wil je meer informatie over deze functie, neem dan contact op met Angelique Oppelaar (Recruiter).
Je kunt haar bereiken via e-mail: angelique.oppelaar@dtaeger.com of op telefoonnummer
079 - 3444 770.
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