Hoofdmonteur Elektrotechniek en Industriële
Automatisering
Functie omschrijving
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verantwoordelijk voor het leidinggeven en coördineren van elektrotechnische werkzaamheden
binnen een project.
Het (laten) installeren, repareren en onderhouden van (deel-)installaties
Het (laten) programmeren, in bedrijf stellen van (deel-)installaties
Het wijzigen en/of aanpassen van tekeningen en schema’s
Het verlenen van service aan elektrotechnische en elektronische installaties en/of apparatuur
Het (digitaal) opstellen van rapportages
Samenwerken met de andere vakdisciplines binnen het cluster van der Molen
Signaleren van verkoopkansen voor van de Molen
Het toezien en naleven van veiligheidsvoorschriften en kwaliteitsnormen
Meedraaien in een 24u storingsdienst

Functie eisen
Je beschikt over een afgeronde elektrotechnische opleiding op mbo-niveau 4 en minimaal 4 jaar
werkervaring binnen de verantwoordelijkheid van deze functie. Je hebt affiniteit met de sector en/of
industrie. Je bent een zelfstandige en proactieve teamplayer en je beschikt over een klantvriendelijke
en servicegerichte uitstraling. Daarnaast ben je besluitvaardig en weet je de juiste prioriteiten te
stellen.

Arbeidsvoorwaarden
•
•
•
•
•
•

Zeer marktconform
Afhankelijk van ervaring en opleiding
Veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en opleidingen
Leuk en dynamisch team
Bedrijfsvoertuig wordt ter beschikking gesteld
Werken in een moderne onderneming met de nieuwste technieken

Bedrijfsprofiel
Van der Molen is een veelzijdig technisch bedrijf, dat zeer veel technische kennis en vaardigheden in
eigen huis heeft. Wij bieden betrokkenheid, kennis en vakmanschap als vanzelfsprekendheid bij het
ontzorgen van technische projecten. Het zijn de details die het verschil maken. Wij bieden een totale
oplossing op het gebied van bouwprojecten, gebouw gebonden installaties, industriële installaties en
service en onderhoud. Door een positieve ontwikkeling bij van der Molen zijn wij op zoek naar een
hoofdmonteur elektrotechniek en Industriële Automatisering.

Bedrijfscultuur
Bij van der Molen is de meerwaarde o.a. persoonlijke aandacht, één aanspreekpunt voor alle
disciplines, betrokkenheid en flexibiliteit. Er is een open bedrijfscultuur en er heerst een no nonsens
mentaliteit, waarbij kwaliteit en service voorop staat.

Voor meer informatie mail naar carlo@molenelektra.nl
Bij interesse graag reageren voor 15 January.2019

