
Elektra 21 realiseert zowel projecten in de utiliteit als in de woningbouw en is actief in het aanleggen, onderhouden en aanpassen van elek-

trotechnische installaties. Wij bieden onze medewerkers afwisselende werkzaamheden aan, waarbij we persoonlijke groei en ontwikkeling 

stimuleren d.m.v. van de juiste begeleiding en mogelijkheid tot opleiding.  

Door toenemende groei van onze projecten zijn wij in West-Brabant op zoek naar een:

chefmonteur/ uitvoerder elektrotechniek
Standplaats voor deze functie is Ossendrecht

Wat ga je doen als chefmonteur/uitvoerder?
 Installeren, repareren en onderhouden van elektrotechnische installaties in de woningbouw en utiliteit volgens 

 de specificaties en planning.

 Controleren of de uitgevoerde werkzaamheden van eigen monteurs, ingeleende monteurs en onderaannemers op de juiste wijze   

 zijn uitgevoerd.

 Verzorgen van de planning voor wat betreft elektromonteurs.

 Coachen/ aansturen van de elektromonteurs.

Onze ideale kandidaat herkent zich in: 
 Een afgeronde opleiding op MBO-4 niveau, aangevuld met werkrelevante cursussen.

 Je hebt enkele jaren ervaring opgedaan als monteur elektrotechniek en toe aan de volgende stap in jouw carrière.

 Je hebt de ambitie om je verder te ontwikkelen binnen onze organisatie.

 Je bent een enthousiaste, gedreven teamplayer.

 Een rijbewijs B heb je tot je beschikking.

 Het VCA-VOL diploma is een pre.

 Voorbeelden van projecten. 

Wat bieden wij?
  Een afwisselende functie met ruimte voor jouw ideeën en eigen inbreng.

 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder; fietsplan, korting op sportabonnementen, korting op jouw 

 ziektekostenverzekering, studievergoedingen voor kinderen en nog veel meer.

 Diverse activiteiten zoals onze Paasborrel, Kerstborrel etc.

Interesse?
Heb je vragen over de functie-inhoud dan kan je contact opnemen met Danny van de Velde (directeur) via mail d.vandevelde@elektra21.nl

Wanneer je vragen hebt over de sollicitatieprocedure kan je contact opnemen met Wilbert de Jongh (recruitment coördinator) 06- 86 83 89 63.

Spreekt deze functie je aan? Wij ontvangen graag je sollicitatie via mail w.dejongh@21groep.nl


