
Elektromonteur – Hendrik-Ido-Ambacht 

 
Je functie 
Als elektromonteur of technicus sr. zoals je bij ons zal worden genoemd zijn je taken 
gericht op het aanleggen van middelgrote elektrotechnische zwakstroom- en 
sterkstroom installaties en het opheffen van storingen. Je bent veel zelfstandig aan 
het werk en voert de voorkomende bewerkingen uit aan uiteenlopende 
aanlegsystemen. Enkele voorbeelden van de taken die je uit zou kunnen voeren: 

• Spanningsloos maken van laagspanning installaties, schakelbevoegd; 
• Plaatsen van elektrotechnische componenten en producten aan de hand van 
tekeningen; 
• Installeren van middelgrote elektrotechnische buis- en kabelinstallaties aan de 
hand van tekeningen; 
• Vervangen van onderdelen van installaties en systemen bij 
onderhoudswerkzaamheden; 
• Installeren van data kabel netwerken, afmonteren van cat5e en cat6e data 
netwerken en het doormeten van data netwerken; 
• Samenbouwen en uitbreiden van laagspanning verdeelinrichtingen; 
• In bedrijf stellen en testen van installaties; 
• Analyseren en verhelpen van storingen. 
 

Over jou 
Je bent een positief persoon die ervan houdt om zelfstandig te werken en veel op 
pad te zijn naar klanten om daar je werkzaamheden uit te voeren. Je herken jezelf 
daarnaast in onderstaande punten: 

• MBO werk- en denkniveau; 
• Een opleiding binnen de elektrotechniek; 
• Kennis en ervaring met tekening lezen; 
• Woonachtig in de omgeving van Hendrik-Ido-Ambacht; 
• In het bezit van een rijbewijs. 

 
Wij bieden 
Wij kunnen jou een uitdagende fulltime functie bieden met veel zelfstandigheid en 
een grote vrijheid van aanpak. Uiteraard bieden wij daarbij een marktconform salaris. 
We vallen onder de cao voor het technisch installatiebedrijf. Je komt te werken in een 
team waar we informeel met elkaar omgaan en met korte lijnen. 
 
Over ons 
Munter Elektro is een landelijk opererend installatiebureau dat gevestigd is in 
Hendrik-Ido-Ambacht. Onze werkzaamheden bestaan uit het geven van adviezen, 
engineering, aanleg en onderhoud van elektrotechnische- besturings- en telematica 
installaties. In onze werkplaats is een paneelbouw afdeling, gespecialiseerd in het 
samenbouwen en bedraden van schakelbesturingspanelen voor toepassingen in de 
industriële automatisering. We hebben een 24-uurs storingsdienst. 
 
Heb je interesse? 
Geïnteresseerd? Mail dan je CV en motivatiebrief naar Miriam Ploeg, via 
j.vd.veen(at)vritechgroup.nl.  Mocht je nog vragen hebben over de functie, dan kan je 



die ook op de mail zetten of je kunt bellen met de bedrijfsleider Koos van Helden. 
Daarvoor kun je bellen naar:  naar 078-6813133. 
Acquisitie naar aanleiding van vacatures wordt niet op prijs gesteld. 
 


