
Vacature
Monteur van hekwerk 
en schuttingen

Kom werken bij Fenceweb!

Enthousiast?

Lees je deze vacature en ben je nieuwsgierig geworden naar meer? 
Neem dan contact met ons op! Je kunt solliciteren via onderstaande buttons, 
maar we kunnen ook gewoon een keer een bakje koffie doen! 

Strootsweg 8

7547 RX Enschede

085 - 130 1947

hr@fenceweb.com

Wie is Fenceweb?

Fenceweb is een jonge onderneming met meerdere webshops; 
www.hekwerkonline.nl (B2C Nederland), www.zaunonline.de (B2C Duitsland) 
en www.fenceweb.com (B2B meertalig). Wij zijn een atypische webshop: 
ontstaan vanuit een productiebedrijf, groot geworden in staalproducten als 
bewapeningsproducten en hekwerken. We zagen kansen voor online verkoop 
van hekwerken op de consumentenmarkt. Het begon als een reis met onbekende 
bestemming, maar het is nu serieuze business met jaarlijks 200% groei. 

Doordat de reis voor ons nog steeds een ontdekking is, zul je wel van avontuur 
moeten houden wanneer je bij ons wilt werken. Maar als je het avontuur aangaat, 
is het een fantastische reis! 

Jij kan niet alleen razendsnel schuttingen en hekwerk monteren, je zet het ook 

nog eens samen met je collega(‘s) super strak neer. 

Fenceweb wil klanten graag ontzorgen door de producten die besteld worden 

aan te bieden met het gemak van montage. Als monteur speel jij hier een 

belangrijke rol in. Jij maakt klanten blij en Fenceweb trots. Klanttevredenheid 

staat bij Fenceweb hoog in het vaandel en goede communicatie van en naar 

de klant is hierbij ontzettend belangrijk. Daarnaast moet het hekwerk natuurlijk 

perfect en nauwkeurig geplaatst worden. Je monteert in heel Nederland, maar 

ook in Duitsland. Uiteraard met je eigen montagebus!

Ben jij onze nieuwe monteur? 

Je belangrijkste verantwoordelijkheden:
• Hekwerk of schuttingen en meer nauwkeurig en snel monteren
• Goede communicatie tussen klant en kantoor
• Technische kennis paraat hebben
• Kennis van de producten hebben
• De klant blij maken

Wie ben jij?

Wanneer je bij ons werkt moet je vooral vrolijk zijn, je best doen en collegiaal zijn. 
Herken je jezelf in onderstaande, is dat een pré:
• Vrolijke noot en fysiek in staat te monteren
• Beheerst de Nederlandse taal
• Zelfstandig 
• Pro-actief en vol drive 
• Geeft nooit op mentaliteit

Solliciteren
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