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Wat ga je doen als Monteur? 
 
Als mederwerker van Cumulus Nederland BV bestaan je werkzaamheden uit: 

- Assembleren van onze bevochtig- en waterbehandelingsinstallaties. 
- Elektrische bedrading kunnen aanleggen o.a. voor onze besturingskasten. 
- TIG-lassen. 

  

Wie is Cumulus Nederland BV 
 
CUMULUS is een dynamisch en sterk gespecialiseerd bedrijf op het gebied van industriële 
luchtbevochtiging en waterbehandeling. Onze systemen zijn internationaal toonaangevend.  
Wij zijn al vele jaren zeer actief in de grafische industrie, hout sector, voedingsmiddelen industrie, 
utiliteitsbouw etc. 
 
CUMULUS is de specialist in: 

 Luchtbevochtigingsinstallatie op basis van Perslucht 

 Luchtbevochtigingsinstallatie op basis van Hogedruk 

 Luchtbevochtigingsinstallatie op basis van Stoom 

 Ultrasoon luchtbevochtigsinstallaties 

 Waterbehandelingsinstallaties 
 
Door de jarenlange praktijkervaring en goed geschoold personeel, kunnen wij als geen ander de 
passende oplossing bieden op gebied van luchtbevochtiging en waterbehandeling. Wij stellen hoge 
eisen aan de kwaliteit van onze producten en aan onze dienstverlening. Daarom besteden wij hier 
veel aandacht aan en zijn er trots op dat onze eigen ontwerp afdeling steeds weer nieuwe en betere 
producten ontwikkelt. 
 

Wij zijn er ook trots op, dat deze afdeling al diverse patenten heeft verkregen.  
Internationaal zijn wij met een gouden onderscheiding bekroont. 
Onze installaties zijn gecertificeerd door TÜV volgens de VDI6022 (hygiëne luchtbevochtiging 
installaties) en voldoen volledig aan ISSO 55.3 (Legionella bestrijding bevochtiginginstallatie) 
Hieruit blijkt dat onze producten en installaties vooruitstrevend zijn, degelijk, betrouwbaar en van 
uitstekende kwaliteit. 
CUMULUS verleent met haar eigen servicedienst, al vele jaren, service bij de klant aan huis en dit 
internationaal. 

 
Waar ga je werken? 
 
Jouw werkzaamheden zul je samen met een team van 7 personen bij ons op het hoofdkantoor te Cuijk 
verrichten. De werkplaats is voorzien van alle gemakken, dus ook een kleine kantine.  
Je krijgt van Cumulus werkkleding en veiligheidsschoenen. 
Tevens krijg je goed en gedegen gereedschap van Cumulus, waarmee je op de juiste manier je 
werkzaamheden kunt uitvoeren en waarmee  zorgzaam mee om moet gaan.   
De werktijden zijn maandag t/m vrijdag van 08:00 uur t/m 17:00 uur met ´s morgens een pauze van 
een kwartier, ´s middags een half uur en rond de klok van 15:00 uur wederom een pauze van een 
kwartier.  
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Wat wordt er van jou verwacht als Servicemonteur Binnendienst? 
 

- Middelbaaronderwijs megatronica of gelijkwaardig, evt, verkregen door aantoonbare 
werkervaring 

- Geen 9 tot 5 mentaliteit 
- Minimaal VCA basis is een pré 
- Zelfstandig kunnen werken 
- Representatief 
- Loyaal en flexibel  

Wat wordt jou geboden? 
 

- Een prettige en open werksfeer 
- Een grote zelfstandigheid 

- 25 vakantiedagen 

Locatie 
- Cuijk 

Meer weten of direct solliciteren? 
 
Contactpersonen: 
 
Jos Philipsen     Richard Eduard Peters 
Projectleider    PA/PZ  
T: +31 485 478855    T: +31 485 515369 
E: jos.philipsen@cumulus.nl    E: richard.peters@cumulus.nl  
 
 
Voel je jezelf aangetrokken om bij een mooi bedrijf met een mooi product en een erg gevarieerde 
klantenkring te komen werken, stuur dan jouw CV met een motivatie en referenties naar: 
richard.peters@cumulus.nl  
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