
 
 

Vacature monteur/installateur PV systemen junior 
 
De organisatie 
Pebble Green Systems draagt graag een steentje bij aan een beter milieu en biedt hiertoe duurzame 
energieoplossingen, bijvoorbeeld op het gebied van zonne-energie, windenergie, bio-energie, 
warmtepompen en LED-verlichting. Het doel is om energie uit fossiele brandstoffen uiteindelijk terug 
te dringen tot nul. Wij zijn een dynamisch bedrijf met een groeiende markt en we hebben service en 
betrouwbaarheid hoog in het vaandel staan. 
 
Functieomschrijving 
In deze functie installeer je zonnepanelen op het dak van onze klanten en koppel je de installatie aan 
de omvormer(s). Je ondersteunt bij elektrische aansluiting/uitbreiding in de meterkast, de 
eindafwerking en de inbedrijfstelling van de totale installatie. Je werkt in teamverband onder 
begeleiding van een senior-collega, die jou ook verder het vak leert. Je voert de werkzaamheden op 
locatie uit, voornamelijk in de provincies Nood-Brabant en Zuid-Holland.   
 
Wij vragen 

 Afgeronde relevante technische opleiding op MBO-niveau. 

 Heb je al ervaring in dakafwerking en elektrotechniek, dan is dat mooi meegenomen; 

 Je bent een echte aanpakker die ziet waar het werk ligt; 

 Praktische en doelgerichte instelling; 

 Klant- en servicegericht; 

 Je gaat verantwoordelijk en vakkundig om met de beschikbaar gestelde middelen en 
gereedschappen.  

 Je houdt van werken in de open lucht en je hebt geen hoogtevrees; 

 Je bent in het bezit van een VCA- diploma of je bent bereid om dit op  korte termijn te 
behalen.  

 Goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel in woord als geschrift. 

 Rijbewijs BE.  
 
Dienstverband 
Het gaat om een tijdelijke aanstelling met mogelijkheid tot verlenging bij gebleken geschiktheid. 
 
Werktijden 
Inzetbaar vanaf 07.00 uur tot einde project. Je hebt een flexibele inzet, dus geen negen-tot-vijf-
mentaliteit.  
 
Vergoeding 
Salariëring geschiedt op basis van leeftijd en ervaring.  
 
Overige informatie 
Deze vacature is per direct beschikbaar. Nadere inhoudelijke informatie is te verkrijgen bij Leo van 
der Grinten , tel. 076-3030530. 
 
Solliciteren 



 
 
Stuur je motivatie en c.v. per mail naar onderstaand contactpersoon. 
Organisatie  : Pebble Green Systems, Minervum 7232, 4817 ZJ Breda 
Contactpersoon : mevrouw I. Stolk 
Email   : i.stolk@pebblegreensystems.nl  
Overig   : bezoek onze website www.pebblegreensystems.nl  
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