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MONTEUR IRRIGATIE TECHNIEK 

Heb jij ervaring als monteur watertechniek, loodgieter, verwarmingsmonteur, elektromonteur? 

Lijkt een veelzijdige functie je wat en ben je meer dan geïnteresseerd in watertechniek? Dan ben 

jij onze monteur watertechniek! 

 

WAT GA JE DOEN BIJ BROERE? 

Als monteur irrigatietechniek houd jij je onder andere bezig met de aanleg van watertechnische 

installaties en andere diverse werkzaamheden aan watertechnische installaties in de land en 

tuinbouw. Je voert, deels onder leiding en deels zelfstandig, water technische montage-, 

installatie- en onderhoudswerkzaamheden uit bij klanten volgens de specificaties in de 

werktekening en opdrachtbevestiging. Je komt een enthousiast team versterken, bestaande uit 

gedreven 'no nonsens' hoofdmonteurs, hulpmonteurs, projectleiders, werkvoorbereiders. 

HOE ZIET JOUW WERKWEEK ERUIT? 

Je gaat iedere dag met collega's op pad in de buitendienst en bent zowel binnen in de kas, 

schuur als buiten in het veld aan het werk met watertechnische installatie die best complex 

kunnen zijn. Het kan best een uitdaging zijn om de wensen van de klant zo goed mogelijk te 

vertalen in technische oplossingen. Je bent daarom dagelijks in contact met collega's en klanten 

om alle installatietechnische zaken op elkaar af te stemmen. Als team is het jullie doel goed 

technisch werk te leveren waar jullie met trots op terug kunnen kijken. 

Als monteur irrigatietechniek werk je veel aan grote en kleine projecten waardoor je steeds bezig 

bent met verschillende technische werkzaamheden. Zo ben je onder andere bezig met: 

• Het aanleggen van diverse leidingen (vulleidingen, zuigleidingen en afvoerleidingen); 
• Het aansluiten van complete waterunits in de waterruimtes; 
• Het onderhouden en aanleggen van teeltvloeren. 
• Installeren van eb & vloed-, druppel- en beregeningsinstallaties. 

Door jezelf te verdiepen in de irrigatietechniek en te ontwikkelen in jouw functie als monteur 

irrigatietechniek, liggen de mogelijkheden open om te door te groeien naar zelfstandig 

hoofdmonteur watertechniek. 

http://www.broereberegening.nl/


WAAROM JIJ MOET SOLLICITEREN 

Het zou mooi zijn als je al ervaring hebt als monteur irrigatietechniek binnen de land en tuinbouw, 

maar dit is geen vereiste. Heb jij ervaring in de installatietechniek, bijvoorbeeld als loodgieter, 

verwarmingsmonteur of elektromonteur dan zijn wij ervan overtuigd dat onze vakmensen jou het 

vak kunnen leren! We vinden het belangrijker wie jij bent als persoon. 

Je zou goed bij Broere passen als je: 

• Passie hebt voor techniek en technisch inzicht 
• Geïnteresseerd bent in irrigatietechniek 
• Meer wil leren over de tuinbouwbranche 
• Goed zelfstandig en samen kan werken 
• Graag hard werken combineert met plezier maken 
• De Nederlandse taal goed beheerst zodat je goed met klanten kan communiceren 
• Rijbewijs B 

WIJ ZIJN BROERE! 

Nederland loopt voor op de wereld als het om land, tuinbouw en techniek gaat en jij loopt met 

Broere voorop in Nederland. Wij werken aan de meest moderne openveld irrigatieprojecten. 

WAT KUN JE VAN BROERE VERWACHTEN? 

Wij dragen goede zorg voor onze mensen en vinden het dan ook belangrijk dat jij als werknemer 

met plezier naar je werk gaat, jezelf gewaardeerd voelt en dat je werk doet wat je leuk vindt en 

waar je goed in bent. Wanneer jij jezelf wilt ontwikkelen, krijg je hiervoor alle kans en 

ondersteuning en gaan we graag het gesprek met je aan over opleidingen en 

doorgroeimogelijkheden. Dan is het vervolgens aan jou om jezelf te bewijzen. 

Naast hard werken vinden we het belangrijk dat we plezier in ons werk hebben. Regelmatig 

worden er gezellige uitjes georganiseerd en op vrijdag sluiten wij de week af met een borrel in 

onze kantine of op het terras. 

Uiteraard vinden we het belangrijk dat je goed kunt leven van het werk dat je doet. Wij bieden je 

daarom naast een uitdagende en afwisselende functie in een enthousiast team: 

• Een marktconform salaris; 
• 25 vakantiedagen en 13 ATV dagen; 
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden; 
• Goede pensioenregeling (CAO Metaal en Techniek); 
• Een werk- en leertraject behoort in deze functie tot de mogelijkheden. 

INTERESSE? 

Wij kijken met veel enthousiasme uit naar jouw sollicitatie. Stuur je CV en motivatiebrief naar arie-

jan@broereberegening.nl. Voor vragen of meer informatie over deze vacature kun je contact 

opnemen met Arie-Jan Broere via telefoonnummer 0182 - 394496. 


