
Niveau 3 / 4 elektrotechniek

Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Harde werker 

Flexibel 

Stressbestendig

Gezellig en enthousiast team

Moderne werkomgeving

Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

Mobiele telefoon voor zakelijk gebruik en ter beschikking gestelde bestelauto wanneer je

helemaal zelfstandig op projecten kunt werken.

Goede werk-privébalans

Ontwikkelingsmogelijkheden

Elke maandag samen opstarten, 1x per maand op vrijdag samen afsluiten, jaarlijks een

personeelsfeest, kerstborrel en bouwvakantie inzetten.

Wat ga je doen?
Als Monteur Elektro is iedere dag weer anders. Samen met de projectleider, collega’s,

bouwpartners en de klant zorg jij dat het project op locatie goed verloopt. Je werkt voornamelijk

zelfstandig. Je voert daarbij alle voorkomende werkzaamheden uit aan professionele installaties;

geen dag is hetzelfde! De ene dag ben je bezig met het installeren van EV laadpalen bij een

onderneming en de andere dag ga je naar een nieuw schoolpand om datanetwerk te installeren.

Ook wordt je ingezet om licht- en krachtinstallaties, professionele PV installaties en automatisch

startende noodstroomvoorzieningen te installeren. Je zult je dus niet snel vervelen!

Heb je nog geen kennis van een bepaalde techniek? Geen probleem! Jouw ervaren collega’s

helpen je hierbij of je kunt jezelf hierin specialiseren door het volgen van een gerichte opleiding.

Denk hierbij aan domotica, inbraakbeveiliging, brandmeld- en ontruimingsinstallatie, camera’s,

WIFI netwerken en toegangscontrole.

Dit ben jij:

Dit bieden wij jou:

Heb je vragen over deze functie? Bel ons dan via telefoonnummer : 013-5091381

 

Monteur Elektro

Lijkt het jou leuk om bij ons te komen werken en pas jij in dit plaatje? Dan zien we jouwLijkt het jou leuk om bij ons te komen werken en pas jij in dit plaatje? Dan zien we jouw

sollicitatie graag verschijnen! Stuur dan snel jouw cv en korte motivatie naarsollicitatie graag verschijnen! Stuur dan snel jouw cv en korte motivatie naar

vacature@michelbrinkelektro.nlvacature@michelbrinkelektro.nl

40 uren per week

Ben jij een harde werker en heb je affiniteit met
elektrotechniek en houd je van afwisselende

projecten?


