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PROFIEL: 

• Je hebt de nodige teamspirit om samen te werken met een (vaste) ploegmakker 

• Je hebt een goed technisch inzicht 

• Je bent leergierig 

• Je kan om met verantwoordelijkheid 

• Je hebt geen hoogtevrees 

• Pluspunten: 

o Relevante ervaring in de bouw (bij voorkeur installatietechnieken) 

o Rijbewijs B 

o Kennis van ventilatie 

o VCA 
 

FUNCTIEBESCHRIJVING: 

Als monteur luchtkanalen ben jij werkzaam voor dé specialist op het gebied van lucht- en 
ventilatietechnieken. Onder leiding van de hoofd-monteur, met wie jij samen een team vormt, 
monteer je aan de hand van tekeningen de luchtbehandelingssystemen op diverse projecten. 
 
Naast het technisch inzicht waarover je beschikt heb je de drive om door te willen groeien naar de 
functie van ploegbaas. 
 

WIJ BIEDEN: 

Een contract van onbepaalde duur binnen een groeiende familiale organisatie. Je komt terecht in een 

dynamisch team en geniet van een opleiding op de werkvloer. De primaire en secundaire 

arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend en de organisatie is betrokken en informeel. Verloning volgens 

barema. 

 

 

INTERESSE?  

Contacteer Jeroen Michiels! (013 46 09 80 of jeroen@stokjes.be) 

 

 

OVER STOKJES 

Stokjes NV werd 25 jaar geleden opgericht en is uitgegroeid tot dé referentie in luchtbehandeling & ventilatietechnieken.  

Dankzij steeds strengere isolatienormen van de gebouwen is luchtbehandeling een belangrijke topic geworden. Om als geen 
ander in te spelen op deze behoeften heeft Stokjes er steeds voor gekozen om mee te denken met zijn klanten. Het bedrijf houdt 
zich dus niet alleen bezig met de uitvoering van werken. Naast eigen productielijnen voor rond & rechthoekige kanalen, neemt 
Stokjes ook bij het studie-, reken- en bovenal aanpaswerk, het heft in handen. Zo slagen zij erin om systemen onmiddellijk aan 
te passen aan de noden van een gebouw zonder aan kwaliteit in te boeten. 
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