WIJ ZOEKEN

ELEK TROTECHNIEK

Monteur Elektrotechnisch
(sterkstroom)Installatie

Heb jij kwaliteiten op elektrotechnisch gebied en vind je het leuk om zowel zelfstandig als in
teamverband te werken? Ben je klantvriendelijk en heb je een flexibele instelling? Vind je het
een uitdaging om uiteenlopende werkzaamheden uit te voeren? Je hebt geen 9-5 mentaliteit
en bent bereid tot overwerk indien een project die week/dag af moet? Dan willen wij jou graag
in ons team verwelkomen.

FUNCTIEOMSCHRIJVING

WIJ VRAGEN

WIJ BIEDEN

• Het aanleggen, installeren en

• Afgeronde opleiding Elektrotechniek

• Een salaris conform CAO klein metaal.

onderhouden van zowel bestaande
als nieuwe installaties.
• Je lokaliseert (complexe) storingen
in installaties, analyseert deze en
verhelpt ze.
• Je werkt samen met monteurs,
onderaannemers en inhuurkrachten.
• Op basis van overleggen en de
projectvoortgang, adviseer je de
klant over bijvoorbeeld reparatie en
onderhoud.
• Je informeert jouw leidinggevende
en overlegt over de uitgevoerde
werkzaamheden, kwaliteit,
voortgang, knelpunten en veiligheid.

niveau-2 of -3.
• Minimaal 2 jaar aantoonbare
relevante werkervaring in een
soortgelijke functie.
• In het bezit van rijbewijs B of BE.

• Beschikking over een bedrijfsauto.
• Afwisselende en uitdagende baan in
een open en dynamisch bedrijf.
• Mogelijkheden voor ontwikkelingen
binnen het bedrijf.

• In het bezit van VCA-diploma
(minimaal basis) of bereid zijn deze
te behalen.
• Actuele kennis van de NEN 3140 en
de NEN 1010.

Buytink Elektrotechniek is een
klein, groeiend bedrijf met een
open cultuur, waar ruimte is

• Positieve en flexibele instelling.

voor persoonlijke ontwikkeling.

• Zowel zelfstandig als in teamverband

Ter versterking van ons team

kunnen werken.
• Bereid zijn om alle voorkomende
werkzaamheden uit te voeren.
• Zorgdragen voor een veilige manier
van werken.
• Op een verantwoorde manier omgaan

zijn wij momenteel op zoek
naar een allround Monteur
Elektrotechniek Sterkstroom
Installatie. We hebben o.a.
renovatie en nieuwbouw
projecten in de industrie,

met de dienstauto met in achtneming

woning- en utiliteitsbouw.

van de wegenverkeerswet.

De werkzaamheden vinden

• Goede beheersing van de
Nederlandse taal.

plaats bij particuliere alsmede
zakelijke klanten.

• Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
Dit is een vereiste bij een aantal
klanten van ons.

Ben jij de persoon die wij zoeken?
Stuur een mail naar info@buytink.nl. Bellen kan ook op 078 - 614 63 38.

