
Monteur Elektro
32-40 uren per week

Heb jij affiniteit met elektrotechniek en wil je op diverse mooie
projecten werken? 

Kom dan gerust eens langs voor een kopje koffie!

Opleiding niveau 3 / 4 Elektrotechniek
Een aantal jaren werkervaring
Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift.
Je krijgt energie van het zelfstandig werken op projecten.
Je wilt graag werken in een betrokken familiebedrijf.

Gezellig en enthousiast team in een moderne werkomgeving.
Fulltime dienstverband (40 uren per week, 32 uren per week is bespreekbaar)
Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder 25 vakantiedagen en 13 ADV dagen
(o.b.v. fulltime dienstverband).
Mobiele telefoon voor zakelijk gebruik en ter beschikking gestelde bestelauto.
Ontwikkelingsmogelijkheden
Elke maandag samen opstarten met een kopje koffie, 1x per maand op vrijdag samen afsluiten, jaarlijks
een personeelsfeest, kerstborrel en bouwvakantie inzetten.

Waarom Michelbrink Elektro?
Onze monteurs zijn kundig, zelfstandig en breed inzetbaar. Wij faciliteren onze medewerkers vanuit een
modern bedrijfspand in Esbeek, zodat ze elke ochtend fluitend naar hun projecten kunnen gaan. Samen
met jou en de klant ontwerpen we kwalitatieve, duurzame en innovatieve oplossingen. Daarbij ben jij op
locatie onze ambassadeur! Onze projecten zijn vaak in de buurt zodat de reisafstanden beperkt zijn. 
Bij Michelbrink Elektro bouwen we aan langdurige relaties. Natuurlijk met onze klanten, maar zeker ook
met onze medewerkers. Naast aandacht voor het werk en ontwikkeling van onze medewerkers, hechten
we veel waarde aan een goede werksfeer binnen ons bedrijf.

Wat ga je doen?
Als monteur elektro is elke dag anders. Samen met de projectleider, collega’s, bouwpartners en de klant
zorg jij dat het project op locatie goed verloopt. Je voert daarbij alle voorkomende werkzaamheden uit aan
professionele installaties. De ene dag ben je bezig met het installeren van EV laadpalen met
vermogensregeling en de andere dag ga je een bestaand pand verduurzamen door LED verlichting te
installeren. Ook het aanpassen van bestaande krachtinstallaties met grotere vermogens behoort tot jouw
werkzaamheden. Kortom van zwakstroominstallaties tot installaties met grote vermogens. Je zult je dus
niet snel vervelen!

Dit ben jij:

Dit bieden wij jou:

Heb je vragen over deze functie? Neem dan contact op met Tino Rokven of Pieter Michelbrink 
via telefoonnummer 013-5091381.
Wil je direct solliciteren? Stuur dan een korte mail met cv naar vacature@michelbrinkelektro.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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