
Bij Collé Rental & Sales zijn we gespecialiseerd in de verkoop, verhuur en service van machines en materieel. Dat doen we al meer 

dan 120 jaar op een unieke manier. Collé is in zijn lange bestaan uitgegroeid tot één van de belangrijkste spelers in de branche. In 

Nederland, maar ook daarbuiten. Wereldwijd bedienen we klanten in de bouw, de industrie, de tuin- en parkwereld, evenementen en 

in andere sectoren.

Vanuit maar liefst 15 vestigingen in de Benelux en Duitsland bieden we een assortiment van ruim 13.000 machines aan. Nieuw, 

gebruikt, verhuur, verkoop, leasen; wij verzorgen het. Oók als machines op maat moeten worden gemaakt. Collé heeft onder meer 

vestigingen in Sittard, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Eemshaven, Groningen, Berlijn, Hamburg, Bremen, Osnabrück, Philippsburg, 

Leer en Ostwestfalen.

Heb jij kennis van elektrotechniek, hou jij van een afwisselende baan waar je met veel verschillende machines en materieel te maken 

krijgt en vind je het leuk om bij een groot, groeiend familiebedrijf in Sittard te werken? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wij zijn voor onze vestigingen: Sittard, Rotterdam, Lexmond en Groningen per direct op zoek naar 

Elektromonteurs Mobiele Werktuigen

Als Elektromonteur in de werkplaats in Sittard kom je, als onderdeel van de Technische Dienst, te werken in een team van ruim 50 

monteurs. Je lost storingen op met behulp van elektronische en hydraulische schema’s en voert zelfstandig reparaties, onderhouds-

beurten, in-bedrijfstellingen en periodieke veiligheidskeuringen uit aan elektrische bouwmachines en/of hoogwerkers zodat deze 

optimaal, efficiënt en functioneel ingezet kunnen worden.

Wat neem je mee voor deze functie?
  Je hebt een afgeronde MBO niveau 2 of 3-opleiding in de elektrotechniek, bijvoorbeeld monteur sterkstroominstallaties of   

 mechatronica;

  Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring in een soortgelijke functie;

  Je bent woonachtig in de regio Sittard.

Wat bieden wij?
Een veelzijdige en verantwoordelijke functie binnen een gezond en groeiend familiebedrijf, met een uitstekende CAO, goede primai-

re- en secundaire arbeidsvoorwaarden (o.a. collectieve verzekeringen, bedrijfsfitness en fietsplan). Na gebleken geschiktheid behoort 

een vast dienstverband tot de mogelijkheden.

Interesse?

Maak van onderstaande link een kopie om direct via onze eigen site te reageren:
https://jobs.colle.eu/nl/vacatures/165791-elektromonteurs/solliciteren


