
METERWISSELAAR (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. 

Ben jij klantgericht, representatief en werk jij graag in de meet- en regeltechniek? Heb jij al enige ervaring in de slimme meters of wil jij dit 

graag leren? Dan word jij misschien wel onze collega als Meterwisselaar!

De digitale, slimme meter is een nieuwe generatie meters en vervangt de huidige, traditionele meter. Met de slimme meter krijgt men meer 

inzicht in het energieverbruik.

WAT WORDEN JOUW TAKEN?
Als Meterwisselaar ga je aan de slag als buitendienst monteur en werk je bij onze zakelijke klanten aan de wijziging van hun meterkast. Je ver-

vangt de bestaande elektriciteitsmeter voor een slimme meter. Hierbij wordt de oude installatie op veilige wijze afgesloten, de nieuwe meter 

geïnstalleerd en na een extra test wordt de installatie werkend achtergelaten. Dit doe je bij meerdere klanten per dag. 

Als zelfstandige Meterwisselaar ben je verantwoordelijk voor een juiste en veilige verwisseling van oude elektrameter naar een slimme meter. 

In deze functie ben je veel onderweg. Je krijgt begin van de dag een planning met de adressen waar je op die dag naartoe gaat.

WIJ ZOEKEN
Je bent analytisch sterk en hebt een hoge mate van zelfstandigheid, discipline en flexibiliteit. Je beschikt over een MBO 3 denkniveau met 3+ 

jaar relevante werkervaring binnen de elektrotechniek.

Om voor deze functie in aanmerking te komen, vragen wij het volgende van je:
	 MBO 3 werk- en denkniveau richting de Elektrotechniek;

	 In het bezit van minimaal BEI VOP LS- Meters;

	 Ervaring met het plaatsen van (slimme) meters is een pré;

	 Je weet van aanpakken;

	 Je kan goed zelfstandig werken;

	 In het bezit van rijbewijs B.

WIJ BIEDEN              
Een uitdagende en afwisselende functie. Geen dag is hetzelfde en je zit nooit stil. In ons bedrijf wordt snel geschakeld en werken we samen 

als één team. Wij bieden jou een marktconform salaris, goede arbeidsvoorwaarden en ontwikkelingsmogelijkheden binnen het bedrijf. 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=Meterwisselaar (DAEL Power)

Deze kan direct in actie komen voor noodstroomvoorziening in geheel Nederland


