Voor onze vestiging in Zwaag zijn wij op zoek naar een:

Monteur Elektrotechniek (full-time)
Als Monteur Elektrotechniek zal je je bezig houden met het installeren, onderhouden, testen, repareren en het bijstellen
van elektro-mechanische installaties, apparaten, bedradingen en schakelmateriaal. Het doel van de functie is de aanleg
van elektrotechnische installaties alsmede het opheffen van storingen (sterk- en zwakstroom). Je zorgt onder andere
voor veiligheidsprocedures die voor de werkzaamheden nodig zijn en je bent medeverantwoordelijk voor de montage
van de toegewezen projecten.

Wie zijn wij?
Sasburg Techniek is een jong bedrijf met veel kennis en ervaring in Noord-Holland. Wij ontwerpen, installeren en
beheren de technische installaties in met name zorg gerelateerde organisaties zoals ziekenhuizen en zorginstellingen.
Maar ook voor andere utiliteitswerken in de commerciële sector zijn wij graag de technisch specialist. Wij vinden het van
groot belang om altijd mee te denken in de engineeringsfase, om zo tot de meest geschikte oplossing te komen. Dat kan
alleen omdat Sasburg Techniek bestaat uit makkelijk toegankelijke, professionele, vakbekwame en betrouwbare
collega's met een gemeenschappelijke visie. Daarnaast zijn wij VCA**2017/6.0 en ISO 9001:2015 gecertificeerd.
Heb je een passie voor techniek? Hou je van innovatieve en hoogwaardige technieken? Reageer dan op deze vacature
en kom ons leuke en enthousiaste team versterken!

Functieomschrijving
De werkzaamheden omvatten o.a.:

elektrotechnische installatiewerkzaamheden;

opheffen van storingen;
Afhankelijk van de omvang van het project:

diverse contacten met de opdrachtgever (montageleider) op de werkplek;

diverse contacten met de onderaannemer op de werkplek;

materiaalvoorziening;

meten van de elektrotechnische installatie.

Functie-eisen:

je bent in bezit van een afgeronde MBO niveau 4

aantal jaar aantoonbare relevante werkervaring;

in het bezit van een Basisveiligheid VCA certificaat en NEN 3140

goede communicatieve vaardigheden;

je bent accuraat en flexibel;

aanvullende certificaten bij voorkeur:
- ‘Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties’
- ‘Installatiedeskundige Brandmeldinstallaties’

Arbeidsvoorwaarden:





Een salaris passend bij je werkervaring en opleiding;
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
Een zeer afwisselende, uitdagende en zelfstandige functie in een prettige werksfeer;
Ruimte voor opleiding en (persoonlijke) ontwikkeling.

Solliciteren? Mail je CV en motivatiebrief naar johan.konijn@sasburgtechniek.nl
Sasburg Techniek B.V.
De Factorij 1
1689 AK Zwaag
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

