
 

 

Vacature ZZP montageteams zonnepanelen bij ATI-Solar 
Voor 4 of 5 dagen in de week 
ATI-Solar groeit snel en is op zoek naar gedreven montageteams, van 2 personen, voor de installatie 
van onze zonnepanelen. Om Nederland verder te laten profiteren van de zon en de groei van onze 
organisatie door te zetten hebben we jullie hulp nodig voor 4 of 5 dagen in de week! Zijn jullie het 
enthousiaste team dat wij zoeken? 

 

Omschrijving werkzaamheden 

Wat verwachten wij van jullie? 

• De eerste prioriteit ligt op het veilig en vakkundig installeren van onze zonne-energie installaties. 
• Je bent in het bezit van een rijbewijs, VCA en hebt de benodigde gereedschappen. 
• Je hebt ervaring met SolarEdge en Enphase. 
• Woonachtig in de regio van ons werkgebied 75 km rondom IJsselmuiden/Kampen/Zwolle 

Werkdag op een rijtje: 

• Aanpassingen van de meterkast 
• Aanleggen van het kabeltracé 
• Installeren van de zonnepanelen, schuin en plat dak 
• Klanten vriendelijk te woord staan 

Ons montageteam voldoet aan? 

• Eén persoon heeft de opleiding elektrotechniek behaald of 
beschikt over een NEN3140 certificaat. 

• Relevante werkervaring als zonnepanelenmonteur of installateur 
• Beheersing van de Nederlandse taal 
• Jullie werken nauwkeurig, stellen je flexibel op en benaderen klanten op een vriendelijke manier. 

ATI-Solar biedt jullie? 

ATI-Solar is een transparant no-nonsense bedrijf met passie voor duurzaamheid. Tevreden klanten 
vinden wij belangrijk, maar tevreden werknemers en montageteams vinden wij net zo belangrijk. Wat 
kunnen wij jullie bieden? 

• Goede beloning, per klus 
• Veel flexibiliteit met afwisselende werkzaamheden 
• Een goede werkvoorbereiding met goed werkmateriaal 
• Een mooie werkomgeving en enthousiaste collega’s 

Interesse? 

Hebben wij jullie interesse gewekt? En willen jullie samen met ATI-Solar Nederland verder te laten 
profiteren van de zon? Neem dan contact met ons op door te mailen naar harald@ati-solar.nl, of bel 
naar 06-30805040. 

Contactpersoon: Harald Workel 


