
Leerling (eerste) monteur Elektrotechniek of Elektrotechnische 
industriële installaties en systemen (BBL) gezocht (m/v)  

Wil jij je eerste stappen zetten in de elektro- en installatietechniek? En zoek je een kleinere 
organisatie waarin leren, afwisseling en zelfstandigheid centraal staan? Wil je helpen om minder gas 
te verbruiken in Nederland? Dan is deze vacature bij HSI jouw plek.  
Hier krijg je de kans het vak te leren met het produceren en installeren van duurzame elektrische 
installaties 

Waar werk je:  
 
Bij Heating Solutions International (HSI) produceren en installeren we duurzame infrarood 
verwarmingsoplossingen. Voor in Nederland en daarbuiten, zoals in België, Noorwegen, Finland of USA.  
Onze milieuvriendelijke en duurzame infrarood verwarming wordt zowel binnen als buiten gebruikt, 
bijvoorbeeld voor het verwarmen van woningen of een voetbalveld. 
Onze klanten zijn projectontwikkelaars, (prefab) woningbouwers, maar ook installateurs van verwarming 
op daken, in sportvelden of in infrastructuur. 
Voor onze verkooppartner Greenwinner installeren we all-electric installaties in nieuwbouw en 
renovatieprojecten.  
Deze elektrische installaties zijn een combinatie van infrarood vloerverwarming, ventilatiesystemen, 
warmtapwatersystemen, en soms ook een warmtepomp of andere (nieuwe) producten. 
In korte tijd hebben we als jong, innovatief en energiek bedrijf een groot netwerk opgebouwd. Als 
voorloper in deze ontwikkelingen zijn we in een sneltreinvaart aan het groeien.  
Daarom zoeken we uitbreiding voor ons huidige relatief kleine team.   
 

Wat ga je doen 
 
Je werkt in het team dat zowel produceert als installeert.  
In onze werkplaats maak je de infrarood vloerverwarmingsmatten voor de binnentoepassingen, maar 
ook de infrarood linten voor de buitentoepassingen. Je monteert de aansluitingen, moffen en test de 
linten op de kwaliteit, zodat ze klaar zijn voor installatie en/of verzending. Ook bereid je de overige 
producten voor om te installeren, zoals ventilatiesystemen of WTW-douches. Om vervolgens deze 
producten op de projectlocaties te installeren.  
Het ene project ga je met het team volledige gebouw gebonden installaties installeren. Het andere 
project leg je alleen de (elektrische) infrarood vloerverwarming aan. Of ga je mee om een 
dakverwarmingssysteem met onze infrarood buitenlinten en besturingskast te installeren.  
Het merendeel van deze projecten is in Nederland; soms we gaan ook naar het buitenland. Dan ben 
je enige tijd van huis.  
Mogelijk ga je ook service verlenen bij onze klanten, zoals onderhoud of updates aan installaties.  
Samen met de rest van het team zorg je er ook voor dat de werkplaats en de bedrijfswagens 
opgeruimd en klaar zijn voor de volgende werkzaamheden.  
 

Jouw begeleiding 
 
Je voert alle werkzaamheden uit onder begeleiding. Je zelfstandigheid en verantwoordelijkheid groeit 
met de ervaring die je opbouwt.  
We hebben diverse enthousiaste collega’s die zelf BBL volgen, hebben gevolgd of ervaring hebben 
met het begeleiden van BBL-leerlingen. Zij begeleiden jou en weten je stap voor stap te laten groeien 
in je werkzaamheden en je opdrachten van je opleiding. Ze snappen dat je door vallen en opstaan 
juist heel veel leert en dat fouten maken hoort bij leren. 



Ben je nieuwsgierig hoe onze BBL-collega’s Dries en Thijs het bij ons vinden? Lees dan verderop in 
deze vacature wat zij erover vertellen. 

 
 
Wat breng jij mee: 
 
 Je eigenschappen en kwaliteiten: 

- Je hebt geen 8 tot 5 mentaliteit 
- Je steekt graag de handen uit de mouwen 
- Je werkt graag in een team, maar ook zelfstandig 
- Je werkt nauwkeurig en snel 
- Je werkt volgens het proces en levert kwaliteit 
- Je bent praktisch ingesteld 
- Je houdt je aan afspraken en bent er volgens afspraak 
- Je houdt van afwisseling 
- Je bent oplossingsgericht 
- Je wilt graag leren en jezelf verbeteren  
- Je bent enthousiast en vindt gezellig samenwerken belangrijk 
- En…je gaat ervoor om de wereld te verduurzamen met ‘groene’ installaties 

 

 Je kennis en ervaring: 
- Minimaal een vmbo- of havodiploma 
- Technisch inzicht, je wilt weten hoe dingen werken 
- Je wilt je gaan inschrijven (of bent ingeschreven) voor een BBL opleiding Elektrotechniek of 

Eerste monteur Elektrotechnische industriële installaties en systemen 
- Je hebt een VCA basis diploma of bereid deze bij ons te halen 
- Als je een rijbewijs B diploma hebt is dat mooi meegenomen, anders rij met collega’s mee 

 
Je kennis en ervaring is niet het enige waar wij naar kijken. We vinden eigenlijk nog belangrijker dat 
je zin hebt om aan de slag te gaan en veel wilt gaan leren. Misschien ben jij wel diegene die thuis alle 
apparaten aan de praat krijgt of zich erin vastbijt als dat niet 1-2-3 lukt. Herken je jezelf daar in? Dan 
kun je bij ons met veel plezier veel leren  en samen met het team projecten realiseren waar je trots 
op zult zijn.  

 
Wat bieden wij: 

- Een leer/werkovereenkomst van 4 dagen werken en 1 dag school per week 
- 20 vakantiedagen per jaar  
- Een markconform salaris dat past bij jouw niveau en leeftijd 
- Een gezellig team met een hands-on mentaliteit 
- Een bijbaan, voor als je nu al wilt starten, voor de school begint 
- Een wedstrijdje tafeltennis tijdens de werkplaats- pauzes  
- Een weekafsluiting op vrijdag met pizza  
- En toffe collega’s zoals Thijs en Dries, die hieronder vertellen 

 
Onze collega’s Thijs en Dries vertellen: 
 
Thijs volgt de BBL opleiding elektrotechniek bij Koning Willem I in Den Bosch:  

'Ik heb het enorm naar mijn zin bij HSI. Het werk is heel gevarieerd en tegenwoordig ga ik ook 

zelfstandig naar projecten toe. De ene keer stuur ik de rest van het team aan bij het aanleggen van 

vloerverwarming, de andere keer installeer ik, samen met een collega, WTW ventilatiesystemen voor 



een grote klus.  

De werkzaamheden zijn breder dan nodig is voor mijn opleiding, waardoor het soms pittig is. Maar 

door de goede begeleiding van René, Ivo en Dries leer ik juist meer vaardigheden dan noodzakelijk is 

voor mijn opleiding.  

Ik vind het ook fijn dat het afwisselend is qua werklocatie, soms in de werkplaats, dan weer op 

project in Nederland, of ergens in Europa, zoals Noorwegen of Finland.  

De betrokkenheid onderling is erg groot in het team met jonge collega's. Wat ik erg waardeer, is de 

flexibiliteit in de werktijden. Soms zijn het lange dagen voor een project, maar een andere keer kan ik 

eerder naar huis als dat nodig is.’ 

 
Dries rondt dit jaar zijn opleiding af, hij volgde bij Koning Willem I -  BBL de opleiding ‘eerste monteur 

elektrotechnische industriële installaties en systemen’: 

 

'Bij ons ben je geen nummer. Jij en je werk doen er toe, het resultaat is belangrijk. Je leert na te 

denken over de consequenties van jouw werk en handelen. En dat blijft iedere dag uitdagend, want 

het is iedere dag anders. Wat ik ook heel leuk vindt, is dat ik ook contact heb met de bewoners voor 

service aan huis. 

Bij mijn afstuderen kan ik niet anders zeggen, dan dat ik ontzettend veel geleerd heb en daardoor 

enorm gegroeid ben, in mijn vak en als persoon. Het is belangrijk om verantwoordelijkheid te krijgen, 

daar leer ik het meeste van. Het motiveert mij dat de directie ook echt actie neemt op mijn 

voorgestelde oplossingen. Daarom blijf ik hier graag werken. Dit jaar mag ik misschien naar een 

project in de USA, ik ben nieuwsgierig wat die ervaring me gaat brengen. ‘ 

Solliciteren 
 
Zoek jij ook zo’n werkplek als Thijs en Dries hebben?  
Kom dan ons team versterken om te helpen Nederland te verduurzamen met behulp van onze all-
electric installaties. 
Je mag contact opnemen met René Smits op 06-21 51 87 79 of e-mailen naar rene.smits@hsi-
heating.com 

 
 

 
 


