
Installab levert totaaloplossingen. Wij hebben ervaring met installaties binnen zowel de woning- als utiliteitsbouw. Naast elektra 
verzorgen wij ook alle andere installaties, waaronder warmtepompen en airco systemen. Wij inventariseren samen met de klant wat de 
meest efficiënte oplossing is. Voor alle installaties heeft u slechts één aanspreekpunt: Installab. Wel zo makkelijk!

ElEktrIcIEN
Installab is op zoek naar een zelfstandig werkende elektricien uit de regio Bergen op Zoom. Kan jij, samen met de projectleider, een project 

tot een succesvol einde brengen? Voel je je verantwoordelijk voor het resultaat? Dan kun jij als teamspeler of voorman bij ons aan de slag!

Hoe ziet een gemiddelde dag eruit?
Tussen 06:00u en 07:00u kom je aan op de zaak. Je ontvangt je werkbon, pakt een kop koffie en overlegt samen met jouw collega’s wat er 

die dag precies te gebeuren staat. Als alles duidelijk is laad je de bus in en haal je eventueel nog wat materiaal. Daarna rijd je samen met je 

collega naar de bouwplaats. Jouw werkzaamheden, het aanbrengen van de gehele elektrische installatie (de meterkast, verlichting, zonne-

panelen en laadpalen), vinden voornamelijk plaats in luxe nieuwbouwwoningen. Hierbij is het belangrijk dat je samenwerkt met je collega 

loodgieter. Wanneer alle taken zijn volbracht, ruim je de bouw op, laad je de bus weer in en rijd je terug naar de zaak. Hier lever je jouw bon-

nen in, bespreek je de werkzaamheden van de volgende dag en geef je het te bestellen materiaal door. De dag is op zijn eind.. Dus het is 

tijd om naar huis te gaan, zodat je lekker kunt relaxen!

Gewenst profiel
•	 Afgeronde	beroepsopleiding	niveau	2/3/4

•	 In	het	bezit	van	een	rijbewijs	B	en	eigen	handgereedschap

•	 Bij	voorkeur	in	het	bezit	van	een	VCA-certificaat	(of	bereid	deze	te	behalen)

•	 Ervaring	binnen	het	vakgebied	en	eventueel	als	leidinggevende

•	 Zelfstandige	werkhouding

•	 Liefde	voor	het	vak

•	 Kennis	van	de	huidige	techniek	en	regelgeving

Wat wij jou te bieden hebben

•	 Vast	dienstverband	na	een	geslaagde	proefperiode

•	 Voldoende	mogelijkheden	tot	bijscholing

•	 Goede	secundaire	arbeidsvoorwaarden

•	 Salaris	conform	cao,	passend	bij	leeftijd	en	ervaring

•	 Bedrijfskleding	en	persoonlijke	beschermmiddelen

•	 Een	informele	werksfeer	en	gezellige	collega’s

Solliciteren
Heb	je	interesse?	Dan	kun	je	gemakkelijk	direct	solliciteren	via	onderstaande	link.	Laat	de	benodigde	gegevens	achter	en	wij	nemen	

contact met je op! 

Maak van onderstaande link een kopie om direct via onze eigen site te reageren:

https://installab.nl/vacatures/elektricien/


