Sinds 1896 bestaat dit van origine Amsterdams elektrotechnisch installatiebedrijf al. Dit jaar mogen wij dan ook ons
120-jarig bestaan vieren. Al 120 jaar zijn wij voor onze klanten een betrouwbare partner. Daarnaast mogen wij ons
hofleverancier noemen en daar zijn we erg trots op. Ons bedrijf richt zich met name op de utiliteit. Onze monteurs
worden iedere dag uitgedaagd om innovatieve oplossingen aan te dragen aan bestaande installaties. Dit maakt
werken bij Breedveld & Schröder BV zo bijzonder, leuk en uitdagend. Ter uitbreiding van ons bestaande team monteurs zoeken wij een:
Storingsmonteur (m/v)
Wat verwachten wij van onze nieuwe collega:
Het modificeren, installeren, in bedrijf stellen en onderhouden van elektrotechnische (licht-, kracht, beveili
gings- en besturings-) installaties alsmede onderdelen hiervan;
-

Aansluiten van bekabelingen;

-

Gebruiken van diverse (meet)apparatuur en instellingsprotocollen;

-

Het verrichten van werkzaamheden ten aanzien van samenbouwen, aanbrengen, opstellen en in/afstellen
van specialistisch apparatuur;

-

Het voorbereiden van eigen werkzaamheden en opgave van benodigde materialen aan de werkvoorbereider;

-

Signaleren van meerwerk en indien gewenst toezien op werkzaamheden van monteurs van derde partijen.

Hierbij passen de volgende functie-eisen:
In bezit zijn van de diploma’s MBO+ (Technicus) ,MBV en VCA. Diploma ODB is een pré;
Relevante werkervaring opgedaan met beveiligingsapparatuur;
Goede beheersing van Nederlandse taal in woord en geschift en enige kennis van Engels;
In het bezit van rijbewijs B;
Kennis van de normen, kwaliteitssystemen en eventuele protocollen en bekend zijn met procedures ten
behoeve van de geldende veiligheidsregels;
Representatief;
Woonachtig in de Randstad.
Arbeidsvoorwaarden:
Het betreft een fulltime baan met uitzicht op vast dienstverband onder prima marktconforme arbeidsvoorwaarden.
Je komt te werken in een innovatief en hecht team en je krijgt voldoende uitdaging en leermomenten.
Nieuwsgierig?
Voor meer informatie of om te solliciteren kunt u zich wenden tot de HR afdeling van Breedveld & Schröder BV via
info@breed.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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