Monteur brandmeld- & beveiligingsinstallaties
Omschrijving:
Als monteur brandmeld- en beveiligingsinstallaties bent u verantwoordelijk voor het installeren en
instellen van brandmeld-, en beveiligingsinstallaties, inclusief randapparatuur en voor het eventueel
aanpassen van de programmatuur. Ook het aanpassen van elektrotechnische installaties behoort tot
uw werkzaamheden. Daarnaast verricht u metingen aan de installaties, voert u onderhouds-, beheeren revisiewerk uit en verhelpt u storingen. Tevens stelt u servicerapporten en inspectierapporten op en
verzorgt u het opleveringsprotocol. U bent bereidt tot het draaien van storingsdiensten. De kwaliteit
van uw werk is ons visitekaartje.

Functie eisen:
U heeft een MBO werk- en denkniveau binnen de elektrotechniek en beveiligingstechniek,
aangevuld met het MBI diploma. Bij voorkeur ook het IDB, ODB en BBMI diploma;
Daarnaast heeft u kennis van diverse merken brandmeld- en beveiligingsapparatuur en van
computer hard- en software;
U heeft minimaal 2 jaar ervaring in een soortgelijke functie;
Verder beschikt u over enige administratieve vaardigheden en een goede
uitdrukkingsvaardigheid in woord en geschrift. De aard van de werkzaamheden vraagt goede
contactuele eigenschappen, representativiteit, dienstverlenendheid,
klantvriendelijkheid, accuratesse en een flexibele instelling ook ten aanzien van de werktijden;
U bent in het bezit van rijbewijs B;
Verklaring van Betrouwbaarheid is vereist voor deze functie, de aanvraag is voor u geen
probleem;
U beschikt over een VCA-diploma of bent bereid deze te behalen via Elektroservice Holland
B.V.

Wij bieden:
Een prettige werkkring in een jong, collegiaal en enthousiast team met een platte organisatie. Hierdoor
is er ruimte voor persoonlijke inbreng.
Ons bedrijf kent goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden;
Een uitstekende pensioenvoorziening bij PMT;
Een gunstige overurenregeling (150% voor uren > 40 uur);
25 vakantiedagen en 13 ADV dagen;
Werkkleding en PBM’s;
Een uitgebreid scholingsaanbod;
Een open, informele en collegiale werkomgeving met korte lijntjes!

Informatie:
Informatie over deze vacature is te verkrijgen bij onze heer J. Hobo (P&O) telefoon 0184 610511. Uw
schriftelijke sollicitatie met CV kunt u richten aan onderstaand adres ter attentie van de afdeling
Personeel & Organisatie.
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