Vacature | Storingselektromonteur M/V | Vlissingen
Ben jij graag aan het werk als elektromonteur? Maar ben jij toe aan een nieuwe
uitdagende werkomgeving? Dan hebben wij de passende baan voor jou!
Wij van Verbrugge Terminals zijn op zoek naar een nieuwe collega voor onze technische
dienst, in de functie van elektromonteur. Verbrugge Terminals richt zich op het laden en
lossen van verschillende vrachtsoorten. De vrachten worden vervoerd via zeeschepen,
binnenvaartschepen, vrachtwagens en spoorwagons. Door onze activiteiten zijn er
verschillende elektrische hulpmiddelen aanwezig in het proces. Deze hulpmiddelen vragen
het nodige onderhoud. Voor dit onderhoud zoeken wij jou!
Als elektromonteur voer je alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uit aan
transportbanden, kranen en gebouwen. Vervanging van appratuur behoort ook tot jouw
takenpakket. Naast jouw technische werkzaamheden zal jij begeleiden, meewerken en
assisteren bij onderaannemers en andere vakgroepen op de terminal. Jij bent
medeverantwoordelijk voor de veiligheid van de aanwezigen op de werkvloer door het
signaleren van technische gebreken en onderhoud van elektrische hulpmiddelen en/of
gebouwen.
Wie zoeken wij?
- Jij bent in het bezit van een MBO opleiding elektrotechniek.
- Jij hebt kennis en ervaring als elektromonteur of in een vergelijkbaar beroep.
- Jij kan elektrotechnische tekeningen lezen.
- Jij bent nauwkeurig in het opvolgen van werkinstructies die van belang zijn voor
kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu.
- Jij bent een echte teamplayer.
- Jij denkt mee in het oplossen van problemen.
- Jij spreekt goed Nederlands.
- Jij bent in het bezit van een VCA-certificaat.
- Jij bent in het bezit van een NEN 3140 certificaat.
- Jij hebt een rijbewijs B en eigen vervoer.
Wat hebben wij te bieden?
- Een uitgebreide en uitdagende functie als elektromonteur.
- Een baan met een vaste aanstelling in de toekomst bij een wederzijdse klik!
- Een goede werksfeer, waarbij waardering en persoonlijk contact van groot belang is.
- De mogelijkheid jouw persoonlijke werkkwaliteiten te ontwikkelen.
Procedure
Spreekt de functie van elektromonteur jou meteen aan? Of heb jij nog vragen? Reageer dan
direct! Graag gaan wij persoonlijk met jou het gesprek aan, om alle mogelijkheden te
bespreken. Is er een wederzijdse klik? Dan kan jij direct starten en zien wij elkaar snel terug
op jouw eerste werkdag!
Contact: Ricardo Lenos, ricardo.lenos@verbrugge.nl of bel 0622119466.

