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VACATURE MONTEUR LAADPALEN
Borne | 38 uur | 21-03–2022

Elektrotechniek heeft voor jou niet zoveel geheimen meer. Jij haalt voldoening uit het opleveren van nette
en mooie opdrachten bij zowel bedrijven als mensen thuis. Elke dag is anders, je bent daarom goed in het
organiseren van je eigen werk en het zelfstandig bedenken van oplossingen. Communiceren en omgaan met
klanten is voor jou ook geen probleem.
Wat ga je doen?
•	Je installeert zelfstandig of in teamverband laadpleinen en DC snel-laders bij o.a. bedrijven, parkeergarages en
tankstations (inclusief de benodigde elektrotechnische aanpassingen en load balancing componenten);
• Je installeert laadpalen bij particulieren thuis;
• Je controleert en test (zelfstandig) jouw installaties;
• Bij het werk hoort ook contact met de klant. Je legt uit wat je doet en hoe de laadpaal werkt.
Wat verwachten wij van jou?
• Ervaring als zelfstandig elektromonteur;
• Klantvriendelijk en servicegericht;
• Rijbewijs B;
• Certificaat VCA (of je bent bereid dit te behalen);
• Flexibiliteit;
• Gevoel voor detail.
Wat bieden wij aan jou?
• Een goed salaris;
• Prima secundaire voorwaarden;
• Een baan als elektromonteur in een snelgroeiende innovatieve markt;
• Enthousiaste collega’s;
• Een informele werksfeer bij een familiebedrijf;
• Opleidingsmogelijkheden;
• Vrijdagmiddagborrels, gezamenlijke lunches, teamuitjes en barbecues.
Wie zijn wij?
DIClaadsystemen is snelgroeiend en dynamisch bedrijf waar kwaliteit en service hoog in het vaandel staan. Werken bij
DIClaadsystemen betekent werken in een jong, professioneel en informeel team van specialisten, waarin je letterlijk van
je hobby je werk kan maken. Waar nodig kun je voldoende begeleiding en vrijheid van ons verwachten om jouw functie
steeds meer inhoud te geven.
Iets voor jou?
Stuur dan snel jouw sollicitatie naar info@diclaadsystemen.nl. Ook voor vragen over deze vacature kan je dit
e-mailadres gebruiken. Liever telefonisch contact? Bel dan naar 074 – 266 04 28 en vraag naar Raymond Deurloo.
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