Vacature (Eerste) Monteur Meet en Regeltechniek
Vakgebied: Installatietechniek
Locatie: Barneveld
Type: 32-40 uur
Opleidingsniveau: MBO
Werkervaring: 3-5 jaar
Nummer: 1421748

Nu Solliciteren

Bedrijfsprofiel
Dit bedrijf koestert waarden en normen. Werken bij deze organisatie moet je elke dag een goed gevoel geven. Door
elkaar aan te spreken op positief gedrag en elkaar feedback te geven, haal je het beste uit jezelf en uit elkaar. De
organisatie is een betrouwbare en bevlogen installateur met de focus op lange en duurzame termijn. Duurzaamheid
zal steeds belangrijker worden en investeren daarom in ketensamenwerking met partners o.a. door middel van BIM en
Lean. Op deze manier kunnen ze een bijdrage leveren aan het primaire proces en kunnen de klant optimaal van dienst
zijn. Het beheersen van het proces, leveren van goede kwaliteit tegen een goede prijs en een goede klantaanpak zijn
kenmerkend voor deze organisatie. Herken jij je in de waarden en normen van dit bedrijf? Neem dan contact met ons
op!
Functieomschrijving
Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar zowel een ervaren Monteur als Leidinggevend Monteur Meet en
Regeltechniek t.b.v. apparaten in de utiliteit. Het gaat hier om een vaste positie binnen de organisatie, iemand moet de
intentie hebben om zich écht voor de lange termijn te willen binden aan deze organisatie.
Als (Eerste) Monteur Meet & Regeltechniek voer je zelfstandig de werkzaamheden uit op meet- en regeltechnisch
gebied, inclusief alle benodigde voorlopende werkzaamheden.
Globaal ben je als (Eerste) Monteur Meet & Regeltechniek verantwoordelijk voor:
Het in bedrijf stellen en testen van nieuwe installaties;
Softwarematig aanpassen en inregelen van de installaties;
Analyseren en oplossen van storingen op meet- en regelgebied;
Technische ondersteuning bieden aan de opdrachtgevers;
Signaleren van mogelijkheden en bedreigingen die de kwaliteit en continuïteit van de apparaten beïnvloeden;
Signaleren van meer- en minderwerk en dit verwerken in een rapportage;
Speelt commerciële mogelijkheden intern door voor verdere opvolging;
Communiceren met de projectleiding over de voortgang van de werkzaamheden en bijzonderheden bij de
klant.
Functie-eisen
Als (Eerste) Monteur Meet & Regeltechniek beschik je over:
Een afgeronde MTS/MBO diploma richting Elektrotechniek;
Enkele jaren ervaring in de installatiebranche op het gebied van meet- & regelinstallaties;
Je hebt aanvullende opleidingen gevolgd, zoals KLI-A of MRK A/C;
Passie voor het vak meet- & regeltechniek;
Je bent zelfstandig, resultaat- en samenwerkingsgericht;
Je bent klantgericht en beschikt over uitstekende spraakzame vaardigheden.
Aanbod
Deze vacature betreft een vaste baan bij onze opdrachtgever
Je krijgt via Eminent een jaarcontract en aansluitend een vast overeenkomst bij deze opdrachtgever
Arbeidsvoorwaarden volgens het CAO
Salaris is afhankelijk van ervarenheid en competenties
Reiskostenvergoeding of een auto van de zaak
Ruime opties op het gebied van toepasbare opleidingen voor de installatietechniek

Ben je geïnteresseerd geraakt in bovenstaande vacature en wil je eerst het één en ander bespreken alvorens te
solliciteren? Neem dan contact op met één van onze adviseurs installatietechniek per mail of telefoon. Uiteraard zijn
wij ook te bereiken via LinkedIn. Wij komen graag in contact met jou om het inhoudelijk te bespreken en bij interesse
een overeenkomst te maken ter kennismaking. Een afspraak buiten kantoortijden is mogelijk bij ons op kantoor of een
plek bij jou in de omgeving. Uiteraard worden alle contacten discreet behandeld.

Caron Ellens
Adviseur Industrie / Installatietechniek
c.ellens@eminentgroep.nl
06 - 30 39 13 48
Nu Solliciteren
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