
Elektra 21 realiseert zowel projecten in de utiliteit als in de woningbouw en is actief in het aanleggen, onderhouden en aanpassen van elektro-
technische installaties. Wij bieden onze medewerkers afwisselende werkzaamheden aan, waarbij we persoonlijke groei en ontwikkeling stimu-
leren d.m.v. van de juiste begeleiding en mogelijkheid tot opleiding.  

Door toenemende groei van onze projecten zijn wij op zoek naar een:

Monteur Service & Onderhoud Elektrotechniek
Regio: Zeeuws-Vlaanderen

 

Wat ga je doen als Monteur Service en Onderhoud Elektrotechniek?
 Je stelt een diagnose in geval van storingen.
 Je analyseert en verhelpt storingen.
 Je verricht onderhoud aan elektrotechnische installaties in woningen en utiliteit.
 Je werkt zelfstandig en wordt door de afdeling service en onderhoud aangestuurd.
 Je bent klantgericht en klantvriendelijk.
 Je bent bereid tot het deelnemen aan storingsdiensten.
 Je standplaats is Terneuzen, je werkt in de regio Zeeland/ Zeeuws-Vlaanderen.

Onze ideale kandidaat Monteur Service en Onderhoud Elektrotechniek herkent zich in:
 Ervaring als monteur elektrotechniek.
 Ervaring met storing zoeken. 
 Een afgeronde elektrotechnische MBO opleiding. Minimaal niveau 3 of gelijkwaardig door ervaring.
 Je woont in de regio Zeeland/ Zeeuws-Vlaanderen. 
 In bezit van een geldig rijbewijs B.

Waarom werken bij 21 Groep?
 De kracht van de combinatie, door de diversiteit aan diensten binnen 21 Groep kun je veel ervaring op doen. Dit kan door te werken in  
 diverse vakgebieden of door je te specialiseren in een bepaald vak.
 Wij kennen een stimulerende werkomgeving waar veel ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling en opleiding, onder andere via onze  
 eigen 21 Academy.
 Wij werken graag in een open en informele werksfeer.
 In de dienstverlening van 21 Groep staat kwaliteit en veiligheid voorop. Al het werk dat wij leveren, voldoet aan hoge 
 kwaliteitsstandaarden. We beschikken over diverse certificeringen en voldoen aan meerdere keurmerken om aan te tonen dat we 
 kwalitatief en veilig werken.

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


