Elektrotechnisch monteur
(binnen/buiten)
locatie Joure

Functieomschrijving
In deze allround functie werk je samen met collega’s aan het elektrotechnisch opbouwen en
aansluiten van machines/installaties, het bouwen van panelen, bekabelen, aansluiten en
testen in de werkplaats en bij de klant. Dit kunnen zowel installaties zijn met als zonder
robot.
Tijdens assemblage en opbouw/voorbereiding ben je werkzaam in de werkplaats in Joure.
Voor de montage en inbedrijfstellen van de installatie ben je werkzaam bij de klant op locatie.
Onze klanten kunnen overal in Nederland en daarbuiten gevestigd zijn. Hiermee heb je dan
ook zeker geen saaie baan.

Functie-inhoud
•
•
•
•
•
•

Alle elektrotechnische werkzaamheden zoals panelenbouw, bekabelen en elektrisch
aansluiten van machines/installaties.
I/O testen.
Aanpassen van machines/installaties in bedrijf of op locatie.
Vervaardigen en repareren van onderdelen.
Onderhoud- en servicewerkzaamheden bij de klant.
Inregelen en inbedrijfstellen van machines/installaties.

Functie eisen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MBO werk- en denkniveau.
Kennis van aandrijvingen en besturingen, mechanica.
Kennis van PLC besturingen of bereid zijn om je deze eigen te maken.
Inzicht in werking van machines en processen.
Technisch inzicht, zowel elektrotechnisch als werktuigbouwkundig.
Kennis van elektrotechnische schema’s, pneumatiek, sensortechniek,
schakeltechniek, elektrotechniek (zwak- en krachtstroom).
Kennis van robotwerking en –besturing of bereid zijn om je deze eigen te maken.
Mondeling beheersing van de Engelse taal. Duits is een pré.
VCA certificaat, of bereid zijn dit te halen.

Kwaliteiten
•
•
•
•
•
•

Zelfstandig, creatief en praktisch ingesteld.
Je bent accuraat en beschikt over analytisch vermogen.
Je bent stressbestendig en houdt het overzicht.
Kan goed improviseren en inspelen op wisselende omstandigheden.
Correcte omgangsvormen en goede uitdrukkingsvaardigheid.
Je bent een accurate, gepassioneerde werker met een no-nonsense instelling.
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Aanbod
Een allround functie met een grote mate van zelfstandigheid. In een leuk jong team waar ook
zeker naar je geluisterd word. Bij een dynamisch bedrijf met korte lijnen en goede
arbeidsvoorwaarden.
Interesse? Stuur dan je motivatie en CV naar vacature@derobv.nl
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