
INSPECTEUR NEN3140 EN NEN1010 (DAEL POWER)

Dael bestaat uit zes verschillende onafhankelijk opererende bedrijven. In Nederland zijn we actief met DAEL Data & Electro, DAEL Telecom, 
DAEL Power, DAEL Security en DAEL Rail. Sinds een paar jaar zijn we ook in het Verenigd Koninkrijk actief, met DAEL Telecom UK. Het hoofd-
kantoor van DAEL staat in Maasdijk.

DAEL Power kan worden omschreven als zijnde een specialist op het gebied van stroomvoorziening. Wij nemen u werk uit handen dat een 
‘gewone’ elektrotechnische installateur te boven gaat. Een voorbeeld: we zorgen voor de complete coördinatie van het aanvragen van nuts-
voorzieningen en ook in energy management gaan we verder.

DAEL Power heeft een eigen storingsdienst welke 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar is. 
Deze kan direct in actie komen voor noodstroomvoorziening in geheel Nederland.

Ben jij een ervaren vakman die uitstekend op de hoogte is van de geldende regels en normen? Ben je handig in het oplossen van de gecon-
stateerde feiten en hoeft niemand jou meer uit te leggen hoe technologische installaties in elkaar steken? Dan is dit de perfecte uitdaging 
voor jou!

WAT WORDEN JOUW TAKEN?
Als inspecteur NEN3140 ben jij degene die weet hoe het hoort. Je bent een graag geziene gast, jij kunt immers menigeen voorzien van on-
derbouwde, (elektro)technische adviezen.  Bij het uitvoeren van de inspecties beoordeel je zelfstandig de status van Telecom-installaties en of 
deze nog voldoen aan de hedendaagse Electra Norm. Waar nodig voer je reparaties of onderhoud uit aan de technische installaties conform 
beschreven specificaties en planning. Aan de hand van de normen bepaal je of de elektrotechnische-installatie een certificaat verdiend. Je 
staat sterk in je werkschoenen in het onderschrijven van je bevindingen. De inspectieresultaten worden door jou ingevoerd in een rapport 
welke tevens wordt gearchiveerd en aangeboden aan de eigenaar/verantwoordelijke van de E-installatie.

WIE ZOEKEN WIJ?
Je bent analytisch sterk en hebt een hoge mate van zelfstandigheid, discipline en flexibiliteit. Je beschikt over een MBO 4 denkniveau en rele-
vante werkervaring binnen de elektrotechniek.

Om voor deze functie in aanmerking te komen, vragen wij het volgende van je:
	 Je voert op professionele wijze inspecties uit aan elektrische installaties op basis van de NEN 3140 en NEN 1010
	 Afgeronde MBO-Elektrotechniek niveau 4 of gelijkwaardig
	 Actuele kennis van NEN1010 en NEN3140
	 Afgeronde cursus inspectietechnieken laagspanningsinstallaties (SCIOS scope 8)
	 Bereid zijn voor het volgen van cursussen
	 Goede mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid
	 Zelfstandig kunnen werken
	 Je bent accuraat, nauwkeurig en flexibel
	 Minimaal 2 jaar ervaring in het inspecteren van laagspanningsinstallaties
	 Minimaal 5 jaar ervaring als zelfstandig eerste elektromonteur inzake aanleg en onderhoud.
	 VCA certificaat
	 In bezit van rijbewijs B en ‘veel kilometers maken’ is geen probleem.

WIJ BIEDEN
Bij DAEL Power werk je mee aan innovatieve en duurzame oplossingen. Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel. Wij stellen je een afwisse-
lende baan in het vooruitzicht met volop ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden. Daarnaast bieden we een aantrekkelijk salaris in com-
binatie met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. En natuurlijk een hoop gezelligheid op de werkvloer!

Ben je enthousiast? Zie je het zitten om mee te groeien met DAEL en de techniek? Mooi! Dan zouden wij graag eens kennis willen maken. 

Maak van onderstaande link een kopie om direct via onze eigen site te reageren:
http://www.werkenbijdael.nl/solliciteren?vacature=Inspecteur NEN3140 en NEN1010 (DAEL Power)


