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

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

Tekenaar/Engineer

Als tekenaar/engineer ben je verantwoordelijk voor het ontwerpen en ontwikkelen van installaties. Je zorgt voor werkmappen met 

tekeningen, werkinstructies en specificaties en geeft technische ondersteuning waar gevraagd.

Wat ga je doen als Tekenaar/Engineer elektrotechniek?
 Je ontwerpt en ontwikkelt elektrotechnische installaties en maakt berekeningen met betrekking tot deze installaties

 Je werkt je ontwikkelde ontwerp uit, maakt werktekeningen, principeschema’s, maatvoering, doorsneden en detailtekeningen.

 Je stelt de specificaties op voor de installatie en de te gebruiken componenten.

 Je toetst of nieuwe ontwerpen voldoen aan het bestek, regelgeving en keuringseisen.

 Je geeft informatie en doet desgewenst onderzoek naar technische vraagstukken.

 Je analyseert knelpunten voor de uitvoering van het project in de tekeningen.

Onze ideale Tekenaar/Engineer herkent zich in:
 Een afgeronde technische opleiding (bij voorkeur in de richting van installatietechniek) op MBO-4 niveau, of gelijkwaardig door   

 werkervaring, aangevuld met relevante cursussen of trainingen

 Enkele jaren ervaring als tekenaar/engineer

 Kennis van tekenprogramma’s als autocad.

 Affiniteit met werkvoorbereiding is een pre.

 In bezit van een geldig rijbewijs B.

 In bezit van VCA-diploma

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

 Een prettige werksfeer binnen een informeel bedrijf.

 Mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling.

 Uiteraard een marktconform salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

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


