Profiel omschrijving Monteur Installatietechniek
De functie
Als monteur installatietechniek ga jij op basis van jouw kennis en ervaring de installatie van diverse gebouw
gebonden of elektrotechnische installaties realiseren. Je helpt bij de voorbereiding en denkt mee met de
werkvoorbereiding. Je controleert of je alles beschikbaar hebt om de installatie te realiseren en verzorgt
alvorens de bouw op basis van geleverde tekeningen. Industrieel monteur Masten; wij zijn per direct op zoek
naar collega’s die het leuk vinden om zelfstandig op pad te gaan in de buitendienst. Je werkt zowel aan
bestaande LED-masten als aan nieuwe LED-masten. Beschik jij over een rijbewijs B (BE is een pré), ben jij 18
jaar of ouder en heb je géén hoogtevrees? Dan komen we graag met je in contact!

Taken en verantwoordelijkheden
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het monteren van installatie- en schakelmateriaal in de industrie en utiliteit;
Het monteren van data-, communicatie- en beveiligingssystemen;
Het bouwen van schakel- en verdeelinrichtingen volgens tekening;
Het installeren van de schakel- en verdeelinrichtingen op locatie;
Het functioneel testen en keuren van de schakel- en verdeelinrichtingen;
Je hebt ervaring met het lezen van elektrotechnische tekeningen;
Je beschikt over een nauwkeurige werkhouding, enthousiasme en
verantwoordelijkheidsgevoel;
Je rapporteert aan je projectleider en werkt veilig en bent een vakman;
Je werkt en rapporteert volgens de geldende normen en richtlijnen.

•

In het verlengde van deze taken en verantwoordelijkheden spelen de volgende competenties
een nadrukkelijke rol:

•
•
•
•
•

Zelfstandig;
Flexibel;
Proactief;
Collegiaal;
Klantgericht.

De functie-eisen
•
•
•
•
•
•
•

Je beschikt over een mbo-niveau 3 of 4 opleiding Elektrotechniek;
Je bent in het bezit van rijbewijs B (E is een pré);
Enkele jaren ervaring in het assemberen van schakel- en verdeelinrichtingen is een pré;
Je bent een behulpzame collega en je beschikt over een klantgerichte instelling;
Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
Hoogwerk- en/of heftruckcertificaat is een pré;
VCA basis 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
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