
Vacature   
 
 
 

Vacaturegegevens 

Werkgever Technisch dienstverlener 
Vacaturetitel Monteur 
Begeleiding Wekelijks bezoek op locatie door coördinator GEJA 
Aantal arbeidsplaatsen 1 
Locatie Regio Zuid-Holland  
Doelgroep vacature Alle werkzoekenden 

Omschrijving van de organisatie en de activiteiten 

Dit bedrijf is altijd in beweging en bestaat al meer dan 100 jaar. Dé technische dienstverlener die van a tot z ontzorgt. 
Denk aan het ontwerpen, installeren en onderhouden van elektronische en werktuigbouwkundige installaties. Voor het 
bedrijfsleven, de industrie, zorginstellingen, scholen en particulieren.  
 
Organisatiesector Techniek en Productie Begeleiding Direct leidinggevende 
Omvang organisatie 10-50 medewerkers Aansturing Leidinggevende 
Omvang afdeling 2-5 medewerkers Werkomgeving Geen vaste werkomgeving 

Functieomschrijving 

Voor welke projecten je als monteur ook gaat werken: hier kun je rekenen op afwisseling. Tijdens het ene project werk 
je aan gloednieuwe installaties. En bij het volgende project sta je voor de uitdaging om een aanpassing te doen aan 
een bestaande productielijn. Je bent dan onder andere bezig met het installeren, bekabelen en aansluiten van 
(deel)installaties: bij grote projecten doe je dit samen met collega’s en bij kleine projecten werk je zelfstandig. 
 
Hoe technisch het werk ook is, het blijft mensenwerk. Jij bent het best te beschrijven als deskundig, resultaatgericht 
én creatief. Dat stelt jou in staat om keer op keer met succes aan de meest uiteenlopende installaties te werken.  
 
Criteria Mbo 3-diploma Elektrotechniek of Mechatronica of vergelijkbaar niveau werkervaring. 
Werk- en denkniveau Rijbewijs B en het certificaat VCA Basis. Heb je dit certificaat nog niet, dan kun je het 

bij ons behalen. 
 
 

 
 

Competenties Goed zorgdragen voor 
materialen en middelen 

Instructie opvolgen Werken conform 
veiligheidsvoorschriften 

Discipline tonen Aanpassen aan veranderde 
omstandigheden 

  

 
 

 
 

Functie affiniteiten Duidelijk afgeronde 
klussen/taken 

Gereedschap   

Buiten en binnen Sociaal/helpend   
 
 

 
 

Overige competenties Goed om te weten: dit zijn onze richtlijnen. Beschik jij over andere kwaliteiten? Die 
ook bij deze functie passen? Geweldig! Inspireer ons met jouw sollicitatie. 

Overige functie affiniteiten In overleg kan gekeken worden naar doorgroeimogelijkheden 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 40 uur 
Type overeenkomst Contract voor bepaalde tijd 
Werkdagen en werktijden 
Proefplaatsing  

 Ma    Di    Wo    Do    Vr    Za    Zo     van: 07:00 tot: 16:00 
In overleg. Geen vereiste. 

Vervoer 
Rijbewijs / eigen vervoer Eis   
Reiskostenvergoeding  €0,21 per km. 
Bereikbaarheid OV    

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.  

 


