
Vacature Vacature 

Monteurs Zonnepanelen   
Vaste dienst of ZZP-er 
op project basis
Ben jij opzoek naar een afwisselende baan 

met veel vrijheid waarbij je ook een bijdrage 

levert aan de verduurzaming van Nederland, 

solliciteer dan bij Zelziuz. Ten gevolge van 

de groei van ons bedrijf zijn wij opzoek naar 

uitbreiding van ons team.

Ook als ZZP-er ben je bij Zelziuz welkom. Zelziuz bereidt de werkzaamheden voor en zorgt ervoor dat de juiste 
materialen op de bouw aanwezig zijn. Aan de hand van goed uitgewerkte tekeningen kunnen projecten binnen 
een afgesproken termijn uitgevoerd worden.

Over Zelziuz:

Zelziuz is de leverancier, de kennispartner en autoriteit voor het leveren van integrale PV-oplossingen voor woningbouwcorporaties, 
ontwikkelaars, institutionele beleggers, aannemers en installateurs. Zelziuz, adviseert, ontwerpt, bouwt en onderhoud zonnestroom 
installaties. Zelziuz staat voor een persoonlijke en flexibele samenwerking en draagt zorg voor een efficiënte, veilige en strakke uitvoering 
van projecten waarbij het belang van de eindgebruiker en klant altijd voorop staat. Denk jij dat deze functie bij jou past? Solliciteer dan 
direct en dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op. VOLDOE JE NIET AAN ALLE FUNCTIE-EISEN, maar ben je ervan overtuigd dat wij 
op zoek zijn naar jou, schroom niet en bel mij voor het maken van een kennismakingsgesprek. 

Interesse:

Ben je geïnteresseerd en wil je solliciteren?
Stuur een mail naar a.oldenmenger@zelziuz.nl 

of bel direct 06 57 266 761

Wat zijn je taken?

Als zonnepaneel monteur ben je samen met een collega monteur verantwoordelijk voor het plaatsen en aansluiten 
van zonnepanelen. De montagewerkzaamheden bestaan uit het monteren van zonnepanelen op hellende en platte 
daken, zowel bij zakelijke- (grotere projecten) als ook particuliere klanten.

Wat zijn jouw competenties?

•  Klantvriendelijk;
•  Zelfstandig;
•  Flexibel;
•  Geen hoogtevrees;
•  Werken in teamverband;
•  Kwaliteitsgericht;
•  E-rijbewijs is een pre;
•  Trots.

Wat bieden wij jou?

•  Zeer afwisselend werk;
•  Een marktconform salaris;
•  Goed ingerichte bus zodat je niet snel misgrijpt;
•  Het behalen van VCA;
•   Cursus speciaal voor zonnepaneel monteurs waardoor je specialist wordt;
•  Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden;
•  Een positieve werksfeer in een dynamisch team;
•  Een gezonde onderneming met sterke groeiambitie.


