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Hulpmonteur vloerverwarming 
 
JK Bedrijfsfilosofie: 
Punten uit onze bedrijfsfilosofie die betrekking hebben op de werkzaamheden van een hulpmonteur 
zijn o.a. dat wij een professionele en nette uitstraling willen hebben naar onze klanten toe. 
Wij rusten de teams uit met professioneel gereedschap en bedrijfswagens die er toe bij moeten 
dragen dat als een team bij een klant komt de klant met vertrouwen zijn vloerverwarming laat 
installeren. 
Daarbij hoort ook de uitstraling van de monteurs en hulpmonteurs. Vandaar dat wij ook zorgen voor 
bedrijfskleding die aan deze professionele en nette uitstraling bij moet dragen. 
Hierbij is het ook van belang dat het gereedschap, machines bedrijfswagens en kleding ook 
onderhouden en schoongemaakt wordt wat de taak van een team zelf is. Uiteraard geld niet alleen 
dat de uitrusting een professionele en nette uitstraling heeft maar ook dienen de monteurs een 
nette en beleefde indruk achter te laten. Vaak komt het voor dat wij in opdracht van een 
detailhandel zoals tegel of parketzaken werken bij een particulier. Wij zijn dan ook een visitekaartje 
van deze bedrijven die vaak de dag nadat wij de vloerverwarming hebben geïnstalleerd zelf de 
plavuizen of het parket leggen. Onze professionaliteit straalt dan ook op hen af en dit versterkt de 
band die wij met deze zaken hebben. Ook is de particulier die professioneel en netjes geholpen 
wordt de allerbelangrijkste reclame voor ons bedrijf.  
 
Hulpmonteur : 
Bij JK vloerverwarming denken we bij hulpmonteurs in eerste instantie aan jonge mensen van 18-24jr 
met een goede werklust die berijd zijn vroeg uit bed te komen om samen met een collega of collega’s 
op pad te gaan om door heel Nederland vloerverwarmingssystemen aan te leggen. Dit kan bij 
particulieren thuis in bestaande woningen zijn maar ook bij nieuwbouw of renovatie van woningen, 
kantoren, tehuizen, scholen, bedrijfsruimtes e.d. 
 
Vooropleidingen: 
Voor de functie hulpmonteur zijn geen specifieke vooropleidingen noodzakelijk. Om het mogelijk te 
maken door te groeien naar de functie van Monteur is het wel belangrijk dat de Nederlandse taal 
goed gesproken en begrepen wordt. 
 
Inwerkperiode: 
Tijdens een bepaalde periode (de duur hiervan is afhankelijk van het niveau van de kandidaat 
hulpmonteur) zul je ingewerkt worden door een collega. Deze collega is een ervaren monteur en zal 
je de beginselen van het aanleggen van vloerverwarming bij brengen en je instrueren hoe veilig en 
netjes te werken. Ook zal hij je je taken binnen het team van monteur en hulpmonteur uitleggen en 
beoordelen of je uiteindelijk geschikt bent voor de functie van hulpmonteur.  In de regel is dit een 
periode van 3 tot 4 weken. Daarna zul je door hem of een andere collega tijdens de het uitvoeren van 
je dagelijkse werkzaamheden steeds verder opgeleid en gestuurd worden om uiteindelijk een 
volledig functionerende hulpmonteur te worden.  
 
Uitstraling/gedrag/netheid: 
Aangezien wij veel bij en voor particulieren werken is het belangrijk dat een hulpmonteur er 
representatief en netjes uit ziet en zich fatsoenlijk gedraagt . Tijdens het werk zijn piercings niet 
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toegestaan (o.a. om veiligheidsredenen) en dienen tatoeages bedekt te worden.  Een verklaring 
omtrent gedrag zal tijdens de proeftijd aangevraagd dienen te worden. 
 
Kleding: 
Bedrijfskleding wordt door JK beschikbaar gesteld. Het is verplicht om de bedrijfskleding te dragen en 
om deze netjes te houden en te wassen. Andere kleding (ook petjes) dan de bedrijfskleding mogen 
tijdens de werkzaamheden voor JK niet gedragen worden. 
 
 
Veiligheid: 
Door JK worden alle benodigde veiligheidsmiddelen ter beschikking gesteld (veiligheidsschoenen, 
veiligheidsbril, gehoorbeschermingen, stofkapjes) de hulpmonteur is verplicht deze ook te dragen en 
te gebruiken. Ook wordt het zogenaamde “blauwe boekje” ter beschikking gesteld waarin o.a. de 
basis veiligheidseisen en regels zijn opgenomen uit de installatiebranche. Een hulpmonteur zal 
uiteindelijk ook een VCA cursus moeten volgen die door JK gefaciliteerd wordt. 
 
Werkzaamheden: 
Een JK vloerverwarmingsteam bestaat over het algemeen uit een monteur en een hulpmonteur. De 
hulpmonteur assisteert de monteur uiteindelijk met alle werkzaamheden. De werkzaamheden 
kunnen grofweg ingedeeld worden in: 

A het aanleggen van vloerverwarming door middel van inslijpen met de “Floorgrinder” 
(slijp/freesmachine) 

B het aanleggen van vloerverwarming op traditionele wijze ( o.a. binden op matten, tackeren 
op tackerplaten, aanbrengen op noppenplaten, boren op constructievloeren. 

Binnen deze categorieën zijn er heel veel specifieke werkzaamheden die een hulpmonteur bij JK 
gaandeweg zal leren uitvoeren. Er zal in het kader van de opleiding een lijst komen van 
werkzaamheden die een hulpmonteur uiteindelijk moet kunnen en waarop een monteur de 
hulpmonteur kan beoordelen. 
  
 
Verantwoordelijkheden: 
De hulpmonteur valt wat betreft het uitgevoerde werk onder de verantwoording van de monteur 
waarmee hij de werkzaamheden uitvoert. De hulpmonteur blijft natuurlijk ook zelf verantwoordelijk 
voor zijn eigen veiligheid en het dragen van veiligheidsmiddelen. Ook de uitvoering van aanwijzingen 
in het technisch, algemeen regelement en het contract zijn de verantwoordelijkheid van de 
hulpmonteur zelf. 
 
Doorgroeimogelijkheden: 
Een hulpmonteur die uiteindelijk alle taken van een monteur kan uitvoeren en de 
verantwoordelijkheid van een monteur aan kan zal de mogelijkheid krijgen om naar aspirant 
monteur door te stromen. Hierbij krijgt hij dan de mogelijkheid om tijdens een bepaalde periode 
(meestal een half jaar) door te groeien tot een volwaardige monteur. Ook als monteur bestaan er, 
afhankelijk van je capaciteiten, mogelijkheden om door te groeien. 
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Lichamelijke belasting:  
De lichamelijke belasting van een hulpmonteur kan bestaan uit o.a.: 
Langdurig in de auto zitten 
Tillen en legen van stofbakken/stofzakken 
Tillen/uitrijden van materialen in en uit de bedrijfswagen. 
Bukken en door de knieën gaan / op knieën zitten. 
Trap lopen 
Trillingen bij boorwerkzaamheden 
Achter slijpmachine lopen 
Verwarminsbuis uitrollen/inlopen 
In kruipruimtes onder vloer werken 
 
 
Hoe ziet een dag er uit: 
Als hulpmonteur zorg je dat je ’s ochtends  op tijd bij JK vloerverwarming aanwezig bent de 
vertrektijd vanaf JK naar 1e klant varieert (afhankelijk waar je eerste klus is) van 6.00 tot 7.00 uur. 
De regel is dat je op de 1e klus om 7.30 uur begint met de werkzaamheden. 
Je hoort de vertrektijd de dag ervoor van je collega monteur waar je een team mee vormt of direct 
van de planning/planner. 
Je eerste klus van de dag kan variëren van een vloerverwarming installeren voor een particulier in 
Ede tot een installatie in een nieuwbouw woontoren in Limburg of Groningen. 
Tijdens je opleiding/inwerkperiode zul je veelal beginnen met “inslijpvloeren” maken waarbij je 
begint met het leren inslijpen van sleuven en het aanbrengen van de verwarmingsbuis in de sleuven. 
Ben je eenmaal wat verder tijdens de opleiding dan maak je per team vaak 2 
vloerverwarmingsystemen per dag. De eerste vloerverwarmingsinstallatie maak je dan bv in Assen en 
de 2e (weer op weg terug naar JK) in bv Barneveld. De capaciteit van de teams en de reis afstand 
tussen de vloeren en de grootte van de vloeren bepalen uiteindelijk hoe de planning de vloeren per 
team indeelt. 
Ook kan het voorkomen dat je op een project werkt waarbij je de hele dag op het project werkt en 
de volgende dag weer terug gaat naar dit project. Soms bestaan dit soort projecten wel uit 
werkzaamheden die weken duren. 
Afhankelijk van de hoeveelheid werk en of het mee of tegen zit ben je dan normaal tussen 16.00 en 
17.00 uur terug in Ede en tankt dan de bedrijfswagen af. Op de zaak bij JK lever je je werkbonnen van 
die dag in en ontvang je de werkbonnen en laad je de spullen voor de volgende dag. 
 
Werktijden: 
Werktijden zijn variabel maar in principe van 7.30 uur tot 16.30 uur waarbij je in die tijd totaal 1 uur 
pauze neemt. Reis, overwerk en min uren worden verrekend en volgens cao beloond. 
  
CAO klein-metaal: 
JK vloerverwarming valt onder de klein metaal (technisch installatiebedrijf) cao 
Voor hulpmonteurs die via een uitzendbureau werken is mogelijk een ander cao van toepassing. 
 
Vrije dagen en vakantie: 
Volgens CAO. 


