VACATURE

TECHNISCH TALENT!
WIE ZIJN WIJ?
Wij zijn een familiebedrijf dat zich met 3 disciplines bezighoudt.
In de wintermaanden verzorgen we landelijk de sfeervolle verlichting in
winkel- straten en winkelcentra, in de zomermaanden verzorgen we de tijdelijke
stroomvoorzieningen op de grote bekende kermissen en evenementen.
Daarnaast zijn we recentelijk gestart met de installatie van zonnepanelen bij
particulieren en bedrijven. Op alle fronten kunnen we ondersteuning gebruiken en
hierom zijn wij op zoek naar jou!

FUNCTIEOMSCHRIJVING
• Je bent verantwoordelijk voor het monteren, onderhouden en demonteren van projecten, kermissen
en evenementen.
• Je bent het aanspreekpunt voor onze klant op locatie.
• Meedenken hoe een project zo goed, veilig en efficient mogelijk wordt verzorgd.
• Elke dag aan de slag in de elektrotechniek met sterkstroom, krachtstroom en soms wat
zwakstroominstallaties, is dat jouw ding? Je kunt zelfstandig werken en bent verantwoordelijk voor
de installatie van elektrotechnische installaties.
• Als elektromonteur bij Homan b.v. ben je door heel Nederland te vinden. Je gaat meestal op pad met
je collega’s. Je werkt dagelijks aan de installatie van zeer uiteenlopende tijdelijke elektrotechnische
projecten.
• Je dag ziet er als volgt uit: je vertrekt altijd vanuit onze standplaats Mijdrecht naar de locatie.
Als daar de werkzaamheden zijn afgerond keer je weer terug naar de thuisbasis.

WAT HEBBEN WE TE BIEDEN
•
•
•
•
•
•
•

Fulltime baan met een 38-urige werkweek
Een marktconform salaris o.b.v. leeftijd en ervaring.
25 vakantiedagen
Uitzicht op een vast contract
Vrijheid en zelfstandigheid
Mobiele telefoon van de zaak.
Je werkt binnen een familiebedrijf waarin een open cultuur heerst en er, naast hard werken,
ook ruimte is voor humor en ontspanning.
• Je krijgt een uitdagende baan waarin je jezelf helemaal kan ontwikkelen.

FUNCTIE-EISEN
•
•
•
•
•
•
•

Ben je op korte termijn fulltime beschikbaar
Ben je in het bezit van (groot) rijbewijs, E is een pre
Beschik je over een MBO opleiding als elektromonteur
Het hebben van je VCA diploma is wel gewenst
Beschik je over minimaal 1 jaar relevante werkervaring
Ervaring met NEN 3140 is een pre
Je hebt geen hoogtevrees

INTERESSE?

Ben je geïnteresseerd? Reageer dan op deze vacature!
Graag je C.V. en motivatie naar terenze@homan.nl
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