Ben je als ervaren industriële automatisering elektromonteur op zoek naar
een afwisselende en uitdagende baan waarin jij jezelf verder kunt ontwikkelen?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Waar jouw uitdaging begint:
Optimale servicebeleving door veilige en betrouwbare elektrotechnische installaties voor de
klanten van VIA Techniek, dat is jouw doel.
Wat ga je doen?
Optimaal onderhoud van elektrotechnische installaties in de ruimste vorm. Of het nu gaat om het
verhelpen van storingen aan geautomatiseerde installatie of het vervangen van een armatuur, jij
draait er je hand niet voor om.
Je werkt in een omgeving waar veel vrijheid is om jouw werk op de goede manier te doen. Je
bespreekt meer-/minderwerk met de werkvoorbereider of projectleider en doet proactief de
nodige verbetervoorstellen ten opzichte van het werk. Daarnaast verricht je de nodige
administratieve handelingen (zoals rapportages).
Wat breng jij met je mee?
Los van wat je geleerd hebt en wat je kan, is het vooral belangrijk wie jij als persoon bent. Je zet
je in voor het leveren van een goed eindresultaat en hebt een groot verantwoordelijkheidsbesef.
Je hebt een proactieve houding ten aanzien van jouw werk, collega’s en klanten.
Je wordt graag, ondanks jouw ruime ervaring, steeds opnieuw uitgedaagd om jezelf als
professional verder te blijven ontwikkelen. Indien nodig volg je daarvoor inhoudelijke trainingen of
opleidingen, hiervoor krijg je binnen VIA Techniek voldoende ruimte.
Verder beschik je over:
• MBO 3/4 diploma Elektrotechniek/Besturingstechniek;
• Ervaringen met verschillende PLC en het programmeren van programma’s;
• VCA, NEN 3140;
• Minimaal rijbewijs B;
• Uitstekende communicatieve vaardigheden;
• Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
Wij als VIA Techniek bieden jou:
Een uitdagende en afwisselende baan waarin je volop mogelijkheden krijgt om jezelf verder te
ontwikkelen. Je wordt breed ingezet op alle mogelijke installaties in geautomatiseerde systemen
en technische installaties.
Wil je meer weten of direct solliciteren?
Maak een vliegende start en solliciteer direct!
Je kan je sollicitatiebrief + curriculum vitae per mail opsturen naar info@viatechniek.nl
Wil je eerst nog wat meer informatie over de functie?
Neem dan contact op met Johan van Veldhuizen via 06-45 02 03 41.

