
Omdat mensen beter worden van goede zorg mét persoonlijke aandacht. Wij bieden 

mensgerichte, veilige en betaalbare zorg die geleverd wordt via een doelmatigeen 

transparante bedrijfsvoering. De organisatie bestaat uit ziekenhuislocaties in

Leiden, Leiderdorp en Alphen aan den Rijn en twee verpleeghuizen, Oudshoorn in 

Alphen aan den Rijn en Leythenrode in Leiderdorp. Met in totaal 231 medisch 

specialisten en 3.857 medewerkers is het een van de grootste werkgevers in de 

regio

Wij zijn per direct op zoek naar:

Servicetechnicus Elektra 
voor de afdeling Civiel technische afdeling (CTA)

Ben jij onze nieuwe Servicetechnicus Elektra voor de Civiel technische afdeling (CTA), voor 36 uur per week? Samen bouwen wij aan een werkomgeving 
waarin jij je verder kunt ontwikkelen in jouw vak én mee kunt helpen aan onze ambitie om de beste zorggroep van de regio te zijn.

Wat ga je doen als servicetechnicus elektra op de afdeling CTA?

Je gaat werken op de afdeling CTA in Leiden, Leiderdorp en Alphen aan den Rijn. 

De CTA is onderdeel van de afdeling Huisvesting & Techniek (H&T) en is belast met het verrichten van preventieve, correctieve en/of curatieve 
onderhoudswerkzaamheden aan alle gebouw gebonden installaties. Jij gaat:
•	 onderhoudswerkzaamheden	verrichten	en	het	beheren,	registreren	en	administreren	van	de	E-installaties;	
•	 alle	technische	installaties	optimaal	te	laten	functioneren;
•	 hierbij	hanteer	jij	een	doelmatige	aanpak	waarin	je	een	klantgerichte	dienstverlening	combineert	met	innovatie,	kwaliteitsontwikkeling	en	
	 deskundigheidsbevordering;
•	 het	verrichten	van	storings-	en	calamiteitendienst	is	onderdeel	van	de	functie;	
•	 als	servicetechnicus	elektra	is	voor	de	calamiteitendiensten	een	bedrijfsauto	en	smartphone	beschikbaar.

Als servicetechnicus elektra voldoe je aan de volgende functie-eisen:
•	 een	diploma	MBO	4	elektra	en	aanvullende	vakdiploma’s	op	
	 E-	W	gebied;
•	 affiniteit	met	zowel	de	technische	als	meet-	en	regelcomponenten	van	de	installaties	en	je	bent	bereid	calamiteitendiensten	voor	alle	locaties	van		
	 Alrijne	te	verrichten	(aan-rij-tijd	30	minuten);
•	 voor	het	bekwaam	en	bevoegd	blijven	is	het	volgen	van	aanvullende	opleidingen	onderdeel	van	deze	functie;
•	 je	beschikt	over	goede	communicatieve	vaardigheden	zowel	in	woord	als	in	geschrift.

Wat hebben wij jou als servicetechnicus elektra te bieden?

Bij Alrijne zorgen we goed voor mensen, maar ook voor jou. Jouw toekomst staat bij ons centraal. We zijn verkozen tot Beste Werkgever 2019-2020 door 
eigen medewerkers. Je mag rekenen op een uitstekend pakket arbeidsvoorwaarden waaronder:
•	 Een	salaris	van	maximaal	€3.322,00	volgens	FWG	45	CAO	Z	op	fulltime	basis;	
•	 Direct	een	vast	contract	na	een	proefperiode	van	twee	maanden;	
•	 Een	vakantietoeslag	van	8,33%	en	een	eindejaarsuitkering	van	8,33%;
•	 Met	onze	speciale	fiscale	regeling	kun	je	met	veel	voordeel	mooie	producten	aanschaffen	zoals	een	fiets,	laptop,	smartphone	of	Bol.com	en	Coolblue		
	 bonnen;	
•	 Ruime	ontwikkelingsmogelijkheden:	we	hebben	een	uitgebreide,	gunstige	opleidingsregeling.	Trainingen	kun	je	volgen	wanneer	je	maar	wilt	via		
	 GoodHabitz.

Deel jij onze ambitie en wil je meer informatie over deze functie?	Neem	dan	contact	op	met	Hans	van	Katwijk,	teamleider	techniek,	via	telefoonnummer	06	
52567746	of	via	whatts	app.	Hij	neemt	dan	zo	spoedig	mogelijk	contact	op.	

Procedure
Reageren	op	deze	vacature	is	mogelijk	tot	en	met	vrijdag	15	januari	2021	via	onderstaande	link:

https://www.werkenbijalrijne.nl/vacatures/173766-servicetechnicus-elektra-voor-de-afdeling-civiel-technische-

afdeling-cta/solliciteren

Uitnodigingen	worden	verstuurd	na	genoemde	sluitingsdatum.	De	gesprekken	staan	gepland	vanaf	de tweede 
helft van januari 2021. 


