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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.
Onze monteurs worden iedere dag uitgedaagd om innovatieve oplossingen aan te dragen aan
bestaande of nieuwe installaties. Dit maakt werken bij Breedveld & Schröder BV zo bijzonder, leuk en
uitdagend. Breedveld & Schröder BV staat nooit stil en gaat mee in de huidige technologische
ontwikkeling. Ter uitbreiding van ons bestaande team monteurs zoeken wij een:
(ervaren) Allround Elektro/servicemonteur m/v

Wat verwachten wij van onze nieuwe collega:
• het onderhouden/ verhelpen van storingen aan AC & DC laders t.b.v. elektrisch vervoer;
• het monteren, installeren en in bedrijfstellen van laadpunten;
• het monteren, onderhouden, verhelpen van storingen aan elektrotechnische installaties
alsmede aan beveiligings- en brandmeldinstallaties;
• het gebruiken en/of toepassen van diverse (meet)apparatuur.
Hierbij passen de volgende functie-eisen :
• in bezit zijn van minimaal het vakdiploma MEI/MSI en VCA-basis;
• zelfstandig kunnen werken;
• flexibel, geen 9 tot 5 mentaliteit;
• bereidt zijn om in consignatiediensten te werken;
• goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk;
• in bezit van rijbewijs B;
• representatief;
• woonachtig in de omgeving van Weert e.o.(midden Limburg);
• MBV en diploma onderhoudsdeskundige BMI is een pré;
• relevante werkervaring aan laadpunten voor elektrisch vervoer is een pré;
• kennis van IT (basis programmeren) is een pré;
• storing oplossend vermogen kunnen denken.
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 Karin Siebeling (HR afdeling) van
Breedveld & Schröder BV via karin@breed.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

