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Wij zijn op zoek naar een elektromonteur/paneelbouwer!
Paneelbouwer (Projectbasis)
Otter-Westelaken is voor Electromach op zoek naar een elektrotechnisch monteur paneelbouw / kastenbouwer/bedrading.
Wilt u werken bij één van de toonaangevende bedrijven in de paneelbouw in de regio? En werkzaam zijn in een modern
pand met een mooie, schone en prettige werkomgeving? Lees dan verder!
Wat ga je doen?
Aan de hand van werkinstructies en schema’s bouw jij diverse panelen op. Nadat deze panelen van jouw werkbank zijn
afgekomen zijn ze compleet bedraad, mechanisch opgebouwd en gecontroleerd.
Wie ben jij?
Jij hebt kennis van zaken op het gebied van besturingspanelen, bedrading en componenten. Je kunt zelfstandig en zeer
nauwkeurig werken en daarnaast ben je in staat om schema's te lezen. Heb je nog geen ervaring met paneelbouw maar wel
de opleiding richting elektrotechniek of juist wel de ervaring als kastenbouwer maar niet de opleiding? Schroom niet en
reageer dan direct!
Goed op te weten:
-De werkzaamheden zijn in dagdienst;
-Het kan zijn dat je wel eens een overuurtje maakt;
-Je werkt in een schone werkomgeving;
-Je krijgt een marktconform salaris;
-Je krijgt voor de duur van de werkzaamheden een complete set gereedschap en werkkleding bij de opdrachtgever;
- De mogelijkheid bestaat om op flexibele tijden te beginnen en te stoppen.
Ben jij de paneelbouwer / bedradingsmonteur die wij zoeken en je interesse in deze werkzaamheden? Reageer dan direct en
dan nemen wij z.s.m. contact met je op!
Natuurlijk kan je zelf ook bellen naar 074-3574300

Wij zijn op zoek naar een paneelbouwer voor de vakantieperiode
Paneelbouwer (Vakantiekracht)
Otter-Westelaken is voor Electromach op zoek naar een vakantiekracht elektrotechnisch monteur paneelbouw/
kastenbouwer/bedrading. Wil je in de vakantie werken bij één van de toonaangevende bedrijven in de paneelbouw in de
regio? En werkzaam zijn in een modern pand met een mooie, schone en prettige werkomgeving? Lees dan verder!
Wij zoeken een vakantiekracht die enige basiservaring heeft opgedaan met betrekking tot het opbouwen van
elektrotechnische panelen / kasten. Heb jij een basis opleiding richting de elektrotechniek en wil je ervaring op doen met het
lezen van tekeningen en bedraden van panelen? Solliciteer dan direct!
Je zult beginnen met basiswerkzaamheden zoals het aansluiten van bedrading aan de hand van een technische tekening en
zult meelopen met een vakman.
Heb je interesse in deze vakantiebaan? Solliciteer dan direct of neem contact met ons op door te bellen naar 074-3574300.

