
 
 

Vacature voor Statushouders en andere inburgeraars: 

Montage medewerker Zonnepanelen &  Electro-monteur 
Zonnepanelen  
 
 
Projectomschrijving 
Voor een goed georganiseerd en gezellig installatiebedrijf in de regio Rotterdam zijn wij opzoek naar 
meerdere monteurs en elektriciens zonnepanelen. Het installatiebedrijf is één van de grootste 
zonnepanelen bedrijven in Nederland. Wij zijn voor dit project specifiek opzoek naar Statushouders 
of andere inburgeraars.   
 
Wat ga je doen als je wordt aangenomen?  
Je gaat werken als monteur of elektricien zonnepanelen.  Naast 28-32 uur werken in de week, ga je 
ook 1,5 dag naar school bij Albeda en Capabel Taal. Je volgt een Entree-opleiding (MBO-niveau 1) bij 
ROC Albeda en krijgt extra taalles bij Capabel Taal.  
 
Je start in september met een proefperiode van 2 maanden. Je begint dan ook al met het verbeteren 
van je taalvaardigheid en het aanleren van vaktaal. Wanneer je een bijstandsuitkering hebt dan mag 
je die gedurende die proefperiode behouden. Uiterlijk in december ga je, bij goed functioneren, bij 
de werkgever in dienst en ontvang je loon/salaris. 
 
Functieprofiel 
Wij zijn opzoek naar startende en ervaren vakmannen en vrouwen. Mannen en vrouwen met gevoel 
voor techniek die het leuk vinden om in zelfstandige teams systemen te monteren en installeren.  
 
Projecten worden tot in de puntjes voorbereid en klaar gezet zodat de uitvoering soepel kan 
verlopen. Je werkt met de beste materialen en gereedschappen om er voor te zorgen dat kwaliteit en 
werkplezier vanzelfsprekend is. Monteurs en Elektriciens kunnen doorgroeien naar 
servicemonteur/teamleider/projectleider. 
 
Het werk is in samenwerking met alle woningbouwcorporaties in provincie Zuid Holland en Midden 
Nederland. Bedrijven waarmee dit installatiebedrijf samenwerkt zijn Tautus, Green Choice, Sungevity 
(ENGIE),Groene Monteurs, dus een verzorgde uitstraling, super netjes werken en klantvriendelijkheid 
is voor jou vanzelfsprekend.  
 
Bedrijfsprofiel: in dit installatiebedrijf staat een plezierige werksfeer voorop. Een bedrijf dat gelukkig 
wordt van kwaliteit van werk, tevreden klanten/medewerkers en waar goede medewerkers het 
verschil kunnen en mogen maken. 
 
Functie-eisen 

• Goede motivatie 
• Technisch inzicht 
• Goede werkmentaliteit  
• Geen hoogtevrees, buiten op dak willen werken 
• Rijbewijs B, pre  
• Minimaal taalniveau A2/1F  



 
 

• Inburgeringsplichtig met ruimte in duo-lening voor taalverhoging naar B1/2F 
• Geen andere diploma’s behaald in Nederland 

 
Contactgegevens 
Heb je interesse in deze vacature? Bel dan met Capabel 06-46346386 / 010-2439988 of kom langs op  
de Heer Bokelweg 159, tweede etage, in Rotterdam (naast DUO). Je kunt ook je sollicitatiebrief en CV 
mailen naar info@capabeltaal.nl.  
 


