A&B Electrotechniek is een middelgroot bedrijf actief op het gebied van elektrotechniek.
Om u een idee te geven van de breedte waarin we werken: we realiseren projecten die
uiteenlopen van woningbouw, utiliteitsbouw, renovatie en onderhoud, tot scholen, bejaardencentra, verzorgingstehuizen, medische zorginstellingen, sport- en recreatiebedrijven.

Ter versterking van ons team zoeken wij een:

PROJECTLEIDER SERVICE&ONDERHOUD ELEKTROTECHNIEK M/V
In deze functie staat het organiseren, plannen en leidinggeven aan de monteurs
van onze afdeling service&onderhoud centraal. U bent tevens verantwoordelijk
voor een juiste voorbereiding, uitvoering en begeleiding van kleinschalige projecten. Het is een veeleisende maar ook zeker uitdagende functie als u beschikt over:
• een afgeronde elektrotechnische beroepsopleiding op minimaal MBO-niveau
		 (niveau 4) of gelijkwaardige ervaring;
• technische kennis en organisatorische vaardigheden;
• commerciële vaardigheden en flexibiliteit;
• representatieve en communicatieve eigenschappen;
• ervaring met MS Word, Excel, Outlook;
• ervaring in soortgelijke functies is vereist maar als u toe bent aan een
		 volgende stap in uw carrière nodigen wij u uit ook zeker te solliciteren.

ASSISTENT (beginnend) CALCULATOR ELEKTROTECHNIEK M/V
Voor woning- en utiliteitsbouw
In deze functie staat het assisteren van de afdeling calculatie centraal. Samen met
de hoofdcalculator werkt u samen aan gevarieerde projecten. Het is een uitdagende functie als u beschikt over:
• een afgeronde elektrotechnische beroepsopleiding op minimaal MBO-niveau
		 (niveau 4) of gelijkwaardige ervaring;
• technische kennis en organisatorische vaardigheden;
• een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
• goede contactuele vaardigheden;
Ook starters met een technische achtergrond nodigen wij uit te solliciteren.
Ons aanbod:
Wij bieden de mogelijkheid om u te ontwikkelen tot een spil in onze organisatie,
die hard werkt aan de kwaliteit van het bedrijf en de eigen loopbaan. Daarnaast
bieden wij u:
• Een collegiale, informele sfeer, een prettig werkklimaat en open
		communicatielijnen
• Uitstekende honorering en arbeidsvoorwaarden.
		 Deze zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie.
Ziet of herkent u zichzelf in één van deze functies, mail of schrijf ons dan binnen
2 weken uw motivatie en CV naar onderstaand adres.
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