Profiel omschrijving Industrieel Monteur
De functie
Als monteur werk je vanuit de werkplaats in Middelbeers en als je wilt, buiten de deur, bij (inter- )nationale
industriële bedrijven, die klant zijn bij VerAutomation. Je bent bezig met het produceren van maatwerk
besturingspanelen, het bekabelen en aansluiten van installaties, lost storingen op of plaatst volledig nieuwe
installaties. Daarbij werk en rapporteer je volgens de geldende normen en richtlijnen. Je krijgt van de
projectengineer of projectleider de opdracht en toelichting, vervolgens voer je die zelfstandig uit. De
opdrachten verschillen in grootte en duur. Afhankelijk daarvan opereer je alleen of met een team van
monteurs. Soms ben je in één dag klaar, een andere keer werk je een aantal weken achter elkaar voor dezelfde
klant.

Taken en verantwoordelijkheden
Onze ideale kandidaat herkent zich in de rollen die we gekoppeld hebben aan deze functie.
• Specialist: Je bent deskundig, leergierig, weet veel op eigen vakgebied.
• Doorzetter: Is gedreven, gedisciplineerd, houdt vol en gaat door.
• Realisator: Streeft doelen na, voert uit en maakt waar.
• Samenwerker: Handelt vanuit teambelang en is gericht op co-creatie.
In het verlengde van de rollen spelen de volgende gedragskenmerken een nadrukkelijke rol:
• Betrokkenheid tonen: Je werkt met toewijding en toont emotionele binding met de organisatie, jouw
werkzaamheden en collega’s.
• Samenwerken: Je draagt actief bij aan het realiseren van gemeenschappelijke doelen. Je deelt
proactief informatie en zorgt voor een goede relatie. Je bevordert de samenwerking binnen het team
en ondersteunt anderen;
• Veiligheidsrisico’s hanteren: Je herkent mogelijke gevaren en schat de omvang ervan realistisch in. Je
neemt voorzorgsmaatregelen die jij op dat moment nodig vindt;
• Zelfsturen: Je neemt verantwoordelijkheid voor jouw eigen werk, ook in teamverband en bent daarop
aanspreekbaar. Je kent jouw eigen sterktes en zet deze optimaal in om jouw montages optimaal af te
ronden;
• Professioneel kundig handelen: Je zorgt door inzet van professionele en actuele vakmatige kennis,
vaardigheden en houding voor een optimaal resultaat. Je gebruikt de meest effectieve
(technologische) hulpmiddelen.

De functie-eisen
•
•
•
•
•
•

Mbo-niveau 3/4 werk- en denkniveau;
Affiniteit met elektrotechniek;
Bereid om bij te leren binnen jouw vakgebied;
Je bent in het bezit van rijbewijs B/E;
Beheersing van de Nederlandse taal;
Beheersing van de Engelse taal en in het bezit van VCA-B is een pré.
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De voorwaarden
Het betreft een fulltime functie. Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring. De bandbreedte is minimaal €
1.950,- en maximaal € 3.500,- bruto per maand op basis van een fulltime aanstelling. De secundaire
arbeidsvoorwaarden bestaan uit: een pensioenregeling, 25 verlofdagen en 13 ATV dagen bij een 40-urige
werkweek. Wij starten met een jaarcontract en willen er samen alles aan doen om deze om te zetten in een
contract voor onbepaalde tijd. VerAutomation volgt de cao van “Technisch Installatiebedrijf”.

Het perspectief
Bij VerAutomation zijn er veel mogelijkheden om jezelf persoonlijk en zakelijk te ontwikkelen. We gaan samen
kijken waar jouw ambities liggen en vervolgens stemmen we af hoe we daar invulling aan kunnen geven. Het is
aan ons om jou hierin te faciliteren en aan jou om hiertoe het initiatief te nemen. Op die manier zorgen we er
samen voor dat je aan leuke en uitdagende projecten kunt werken waarin je jouw talenten en ambities kwijt
kan. Om dit te bereiken is het zaak dat we open en eerlijk met elkaar in gesprek gaan. Dat vinden wij
belangrijk, omdat wij ons goed beseffen dat de medewerkers van VerAutomation echt “het verschil maken”.
Zij vormen immers het belangrijkste kapitaal van de organisatie.

De organisatie
VerAutomation is in 1996 opgericht en is specialist op het gebied van industriële automatisering en
netwerken. Sinds januari 2022 is VerAutomation onderdeel geworden van Vinci ENERGIES. Met enthousiaste
en betrokken werknemers werken we vanuit de vestigingen in Middelbeers en Andelst voor nationale en
internationale opdrachtgevers. Onze medewerkers krijgen de verantwoordelijkheid en vrijheid die ze
aankunnen. De omgang met elkaar is informeel en gezamenlijk streven we ernaar om mooie resultaten te
boeken.

Interesse?
Is jouw interesse gewekt en/of wil je meer weten over deze vacature dan kun je contact opnemen met Ellen
Roest. Sluiten jouw ervaringen en ambities aan op deze vacature dan zien we natuurlijk graag jouw cv met een
korte motivatie tegemoet. Je mag deze mailen naar vacatures@verautomation.com.

2

