
Vacature   
 
 
 

Vacaturegegevens 

Werkgever BAM Energie 
Vacaturetitel Hulpmonteur Laadpalen 
Begeleiding Wekelijks bezoek op locatie door coördinator GEJA 
Aantal arbeidsplaatsen 1 
Adres en postcode Landelijk meerdere vacatures  
Doelgroep vacature Alle werkzoekenden 
 

Omschrijving van de organisatie en de activiteiten 

Dit is een mooie kans om binnen een groot en innovatief bedrijf aan de slag te gaan! In heel Nederland zijn mogelijk-
heden om aan het werk te gaan. Je werkt met een ervaren monteur en samen kom je op meerdere locaties per dag. 
 
Organisatiesector Techniek en Productie Begeleiding Direct leidinggevende 
Omvang organisatie 10-50 medewerkers Aansturing Leidinggevende 
Omvang afdeling 2-5 medewerkers Werkomgeving Buiten 
 

Functieomschrijving 

Als hulpmonteur geef je ondersteuning aan de ervaren laadpaalmonteur. Samen ben je verantwoordelijk voor het 
plaatsen van laadpalen bij mensen thuis en op werklocaties. Je werkzaamheden bestaan o.a. uit graven, kabel trekken, 
de laadpaal aan de muur hangen en verder voorbereiden werk om de laadpaal te kunnen aansluiten.  
 
Ook is er ruimte voor elektrische ondersteuning als je daar aanleg en interesse voor hebt. Je krijgt de mogelijkheid om 
door te groeien, cursussen te volgen en in 6 tot 12 maanden zelfstandig laadpaalmonteur te worden. 
 
Criteria Rijbewijs en een geldig VCA certificaat (of bereid deze te halen) 
Werk- en denkniveau Affiniteit met techniek en bereid je handen uit de mouwen te steken. 
 
 

 
 

Competenties Goed zorgdragen voor 
materialen en middelen 

Aanpassen aan veranderde 
omstandigheden 

Werken conform 
veiligheidsvoorschriften 

Discipline tonen Instructie opvolgen Een positieve kijk houden 
 

 

 

 

Functie affiniteiten Met collega's werken Buiten   
Precies Sociaal/helpend   

 
 

 
 

Overige competenties Je spreekt redelijk Nederlands (minimaal niveau B1) 
Overige functie affiniteiten Een eigen auto is een pré, maar geen eis. 

 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 40 uur  
Type overeenkomst Contract voor bepaalde tijd 
Werkdagen en werktijden   Ma    Di    Wo    Do    Vr    Za    Zo     van: 07:00 tot: 16:00 
Proefplaatsing Geen vereiste  

 

Vervoer 
Rijbewijs / eigen vervoer Eis   
Reiskostenvergoeding  €0,19 per km. 

 

Bijzonderheden (extra beschrijving) 
Meer informatie of solliciteren? Mail naar info@gejagroep.nl of vul het formulier op onze website in. Voor vragen kun je 
ook telefonisch contact opnemen via 0348-820 397.  

 
 
 


