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Steeds blijven leren
SunCircle Montage werkt alleen met specialisten die echt álles 
weten van montage van zonweringen en rolluiken. Om zeker  
te zijn van het juiste vakwerk en de hoogste kwaliteit, leiden 
we op onze academy zelf monteurs op. En daarom hebben  
we SunCircle Academy, onze eigen vakopleiding. Als startende 
monteur leer jij daar alles over montage en producten van  
SunCircle.  Je volgt de opleiding deels door fysieke training  
en deels door e-learning. 

Binnen Suncircle Montage maken we gebruik van een  
buddy-systeem en bieden wij werk aan voor hoofdmonteurs  
en startende monteurs. Als je bij ons komt werken begint  
iedereen als een startende monteur en word je gekoppeld aan 
een ervaren hoofdmonteur, jouw buddy. Deze hoofdmonteur 
leert jou de fijne kneepjes van het vak en laat je zien wat kwali-
teit en klantgerichtheid betekenen. Op locatie bij de klant ben 
 jij immers hét visitekaartje van SunCircle Montage.

Uiteraard afhankelijk van jouw leeftijd, kennis en ervaring 
geven wij je alle ruimte om door te groeien naar hoofdmonteur.

Tijdens onze opleiding tot zonweringmonteur:

 Leer je alles over Suncircle en wat wij samen met jou  
willen bereiken

 Leer je welke vereisten nodig zijn om vakkundig  
te monteren

 Leer je alles over onze producten en hoe die te monteren

 Krijg je mogelijkheden om aanvullende certificeringen  
te halen zoals NEN1010, VCA, hoogwerker certificaat, BHV 
en leverancierstrainingen waarmee je doorgroeit  
tot hoofdmonteur 

Wij vinden het belangrijk dat je kwalitatief zichtwerk levert bij de 
klant en doordat je blijft leren is morgen nóg mooier!



Elke dag een klus klaar
Geen dag is bij ons hetzelfde. Een SunCircle Montage monteur 
werkt iedere dag door heel Nederland heen aan bijzondere, 
mooie en spraakmakende zonwering. Van screens tot terras-
overkappingen, van rolluiken tot uitvalschermen.  
Van appartementen op zes hoog tot boerderijen in de weilanden.
De klussen zijn kortlopend, waardoor er altijd snel resultaat is. 
Het werk is afwisselend, onderscheidend en kwalitatief hoog-
staand. Je maakt iedere dag weer iemand blij met zonwering  
en hierdoor is voor de klant en voor jou morgen nóg mooier! 

Leuke werksfeer
We zijn een familiebedrijf waar service en kwaliteit écht centraal 
staan. We zijn ambitieus en gedreven maar het belangrijkste is 
voor ons een gezellige familiaire werksfeer. Hard werken doen we 
graag maar een wekelijkse borrel of een feestje slaan we zeker 
niet af. Werkplezier is nummer één! 

Werkplezier bij ons betekent:

 Montage is altijd van hoog niveau, maar fysiek niet zwaar

 Geen ploegendiensten

 Je bent geen nummer, maar juist een waardevol teamlid

 Je hebt iedere dag mooi en schoon werk

 Je werkt met goede materialen en gereedschappen

 Je spreekt iedere dag klanten en maakt iets moois

 Plezier in je werk is belangrijk voor ons maar vooral voor 
jezelf. Een leuke werksfeer maken we iedere dag samen 
en daardoor is morgen nóg mooier!



Extra beloning per klus
Bij Suncircle Montage krijg je een prima salaris en profiteer je van 
goede CAO-voorwaarden. Maar successen zijn er om te delen en 
daarom delen al onze monteurs mee met de winst.  
Hiervoor hebben wij een uniek beloningsmodel op basis van 
klantgerichtheid per klus. 

Bij de montage van onze producten draait immers alles om een 
tevreden klant die jarenlang kan genieten van zijn zonwering of 
rolluik. Niemand anders dan alleen de klant kan beoordelen hoe 
klantgericht onze monteurs zijn geweest. Hoe klantgerichter de 
monteur, hoe hoger de klantbeoordeling en hoe hoger de extra 
beloning per klus. Als monteur van Suncircle Montage bepaal  
jij dus zelf jouw bonus en die kan wel oplopen tot 30% extra  
bovenop je salaris per maand. 

Voorop staat dat jij plezier moet hebben in je werk en plezier in 
werk krijg je niet door meer geld. Tegelijkertijd vinden wij dat als 
klanten blij zijn met jouw montagewerk we dan samen delen in 
succes. Hiermee is voor ons allemaal morgen nóg mooier!

Zonweringmonteur worden?
Lijkt jou het monteren van zonwering ook mooi werk en wil je 
met ons kennismaken? Dan ben je van harte welkom voor een 
bak koffie en dan bespreken we samen de mogelijkheden. Neem 
gerust contact met ons op via 0342 443 125 of stuur een e-mail 
naar info@suncircle.nl. We ontmoeten je graag!
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