Werken bij
Vacatures Agrarische sector:


Servicemonteur elektrotechniek & monteur(s) elektrotechniek

Regionale klanten
Werken als elektromonteur in de industrie, zonder lange reistijden? Als je
affiniteit hebt met de agrarische sector ben je bij Michelbrink Elektro aan
het juiste adres. Direct persoonlijk contact met de eindklant en werken aan
professionele installaties is bij ons vanzelfsprekend.
Wij zien toekomst in de agrarische sector, en streven ernaar om de
specialist in onze regio te blijven. Wij gaan onze werkregio niet
vergoten, maar we zien wel dat steeds meer agrariërs in onze regio de
weg naar Michelbrink Elektro weten te vinden.

Werkregio Michelbrink Elektro

Goede arbeidsomstandigheden bij ons betrokken familiebedrijf
Wij werken vanuit ons bedrijfspand te Esbeek. Als monteur ga je zelfstandig te
werk bij onze klanten, waarbij je altijd terug kunt vallen op je collega’s. We
gebruiken alleen A-merken en beschikken over goed materieel.
Wij streven naar goede werkomstandigheden voor iedereen binnen ons bedrijf.
Zo worden onderhouds-, en renovatiewerkzaamheden zo veel mogelijk gepland
wanneer stallen leeg zijn. Wij denken met onze klanten mee, en wij verwachten
van onze klanten dat zij ook met ons mee denken.
Technieken
Door agrariërs zelf en vanuit maatschappelijk oogpunt worden
steeds hogere eisen aan installaties in stallen gesteld. Dit
brengt veel techniek met zich mee. Onderstaand een greep uit
de technieken welke Michelbrink Elektro veelvuldig toepast:
Elektrotechniek:

Licht– en krachtinstallaties

Professionele PV installaties (AC kant)

Camerabewaking
Agrarische technieken:

Energiezuinige ventilatie systemen, volledig
computergestuurd

Waterregistratie/voercomputers

Ventilatoren tegen hittestress bij rundvee en geiten

Alarmdoormelding, zowel telefoon doormelders of de
super betrouwbare melders via satellietverbindingen

Automatisch startende noodstroomvoorzieningen

Marktsegmenten
Onze klanten zijn actief in de

Varkenshouderij

Rundveehouderij

Vleeskuikens—Legkippen

Geitenhouderij

Bewaarplaatsen
Interessante ontwikkelingen:

Professionele insectenkweek
(sprinkhanen, meelwormen)

Interesse?


Bel dan 013-5091381
of stuur een mail met je CV naar
vacature@michelbrinkelektro.nl



Neem de stap om geheel vrijblijvend de mogelijkheden
met ons te bespreken!

Mocht je commercieel/technisch onderlegd zijn, een agrarische achtergrond hebben en geïnteresseerd zijn in
elektrotechniek zouden we ook graag eens praten of er mogelijkheden zijn om iets voor elkaar te betekenen.
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