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CTS Nederland B.V. is op zoek naar een Binnendienst Montagemedewerker. (39 urige werkweek) 

Ben jij een jonge enthousiaste montagemedewerker (of wil dit graag worden) die op zoek is naar een  
uitdaging bij een klein maar professioneel en dynamisch bedrijf, dan past deze functie perfect bij jou! 

Jouw rol: 

Bij CTS Nederland in Tiel ga je je bezig houden met allerlei montage-aspecten van klimaat testapparatuur.  
Het varieert van het voorbereiden van componenten, boren, lassen, solderen tot uiteindelijk het opbouwen  
en testen van een koeltechnische installatie, daarbij komen nog diverse werkzaamheden zoals het bedienen 
van een vorkheftruck voor in- en uitgaande goederen, het bijhouden van het magazijn, in- en uitpakken van 
apparatuur etc.  
Kortom: geen dag zal hetzelfde zijn. 
Met plezier willen werken, daar gaat het om, daar worden wij en ook onze klanten blij van. 

Wie we zoeken: 

Als montagemedewerker beschik je over de volgende kwaliteiten: 

• Je beschikt bij voorkeur over een diploma elektrotechniek / installatietechniek op  
VMBO/MBO niveau en/of aangevuld met een vakopleiding richting koeltechniek 

• Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift, Duits en Engels is een pré 
• Je hebt goede communicatieve vaardigheden 
• Je neemt initiatief 
• Je bent flexibel, oplossingsgericht, enthousiast en leergierig 
• Bereid een F Gassen- en VCA Basisveiligheid diploma te behalen 

Wat we bieden: 

• Goede salariëring met goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals pensioenregeling conform CAO 
Metaal en Techniek 

• Werken bij een snel groeiend, professioneel en informeel bedrijf met een zeer goede reputatie 
• Mogelijkheid tot het volgen van o.a. koeltechnische opleidingen 
• Veel ruimte voor zelfontplooiing. 
• Doorgroeimogelijkheden 
• Vakantie- en ADV dagen volgens CAO  
• Een gezellig klein en hecht team. 

 
Woon je in regio Tiel en heb je interesse om ons team te komen versterken? 
 
Stuur jouw sollicitatie naar: 
Info@ctsnederland.nl 
T.a.v.: Directie 
 
of bel ons gerust op: 0344-607917 
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