Vacature Leerling elektromonteur m/v
Ben je een starter met doorzettingsvermogen, dan komen wij graag in contact met je.
De functie
Wij zijn op zoek naar een startende elektromonteur m/v die het leuk vindt om in een gezellig
en veelzijdig team te werken. De werkzaamheden zijn zeer divers, in nieuwbouw Utiliteit en
Woningbouw.

Als leerling elektromonteur werk je onder direct toezicht van ervaren monteurs die je
begeleiding bieden. Je bent bezig met de aanleg van elektrotechnische installaties in de
utiliteit en/of woningbouw.
Je gaat aan de slag met de meest ervaren elektromonteurs binnen de organisatie. Alle
facetten komen aan bod en je krijgt hierin alle taken en werkzaamheden die bijgedragen aan
je verdere ontwikkeling.

•

Functie eisen:
Afgeronde opleiding richting Elektrotechniek is een pre

•

In bezit van rijbewijs B is een pre

•

Een echte aan pakker

•

Nauwgezet (kwaliteit!)

•

Klantvriendelijk

•

Teamplayer

•

Handig, oplossingsgericht en meedenkend.

•

Doorzettingsvermogen

•

Verantwoordelijkheidsgevoel

Zoek je een vaste baan in de techniek? Dan ben je bij Eleketro Techniek Zuid West aan het
juiste adres.
Bij Elektrotechniek Zuid West helpen we je aan een baan in de techniek. Of je nou een
aankomend vakman bent die staat te popelen om zijn opleiding in de praktijk te brengen, of
een iemand die graag een carrière switch wil maken wij helpen je een stap verder in je
technische loopbaan. Bij ons ben je aan het goede adres. Wij bieden je een leuke baan met
goede vooruitzichten, eigen verantwoordelijkheid, technische uitdaging en leuke collega’s in
een klein en hecht team.
Wat wij bieden:

•

Een uitstekend salaris;

•

Goede secundaire arbeidsvoorwaarden;

•

Opleidingsmogelijkheden;

•

Doorgroeimogelijkheden;

•

Zelfstandige baan binnen een vernieuwende dynamische organisatie.

•

Gezellige en ervaren collega`s die voor elkaar klaar staan.
Meer informatie of reageren
Indien u in deze vacature geïnteresseerd bent, of er meer informatie over wilt hebben, neem
dan contact met ons op het telefoonnummer 0180-237020 tijdens kantoor uren. Of via e-mail
info@ezwest.nl

