WEET JIJ ALLES VAN ELEKTRA, HOU JE VAN SPANNING,
EEN FEESTJE EN MAAK JE MENSEN GRAAG BLIJ?
Kom werken bij Elektrotechnisch
Bureau Homan als Elektromonteur!
Hier krijg jij de kans om heel wat
gezelligheid mogelijk te maken:
> In de wintermaanden doe je aan
sfeerbeheer en hang je de feestverlichting op in de Nederlandse
winkelstraten. What a wonderfull time!
> Tijdens de zomermaanden rij je het
land door om kermissen en evenementen aan te sluiten op een veilig
stroomnetwerk, zodat er weer heel
wat body’s geshaket kunnen worden.
> Bij mensen thuis en bij bedrijven kom
je ook, daar plaats en installeer je
zonnepanelen. En echt, dat geeft een
bak aan energie!

VACATURE
ZO ZIET JE WERKDAG
ER (ONGEVEER) UIT:

ELEKTROMONTEUR

Je vertrekt met je collega’s vanuit onze standplaats in Mijdrecht. Met een bak koffie en alles wat nodig hebt
voor het project van die dag. Op locatie heb je een vriendelijk gesprek met de klant en ga je aan de slag. Je
installeert veilig, goed en efficiënt sterkstroom-, krachtstroom- of soms een zwakstroominstallatie.
Kom je uitdagingen tegen, dan los je ze zelfstandig op. Kom je er echt niet uit, dan bel je naar kantoor en
zorgen we samen voor een oplossing. Van ontevreden klanten krijg jij kortsluiting, dus pas als alles werkt rij jij
terug naar Mijdrecht… Muziekje aan en gaan!

WIJ BIEDEN
> Een 38-urige werkweek en 25
vakantiedagen
> Telefoon en handige
werkkleding van de zaak
> Persoonlijk opleidingsplan en
ruimte jezelf te ontwikkelen
> Vrijheid en zelfstandigheid
> Hardwerkende collega’s met
humor
> Natuurlijk een salaris dat past
bij je leeftijd en ervaring

JIJ BIEDT
> Enthousiasme en de wil om
(fulltime) te werken
> MBO-diploma Elektromonteur
> Minimaal 1 jaar relevante
werkervaring
> Je hebt een (groot) rijbewijs,
E is een pre
> Diploma VCA Vol is gewenst,
maar geen noodzaak
> Ervaring met NEN 3140 is ook
een pre

DOEN!
Enthousiast geworden? Reageer
dan snel! Mail je cv naar Monique
en laat haar in een kort bericht
weten waarom je bij ons wilt
werken. Bellen mag natuurlijk
ook.
monique@homan.nl

0297 -28 21 21

OVER ELEKTROTECHNISCH BUREAU HOMAN
We bestaan al 85 jaar en zijn een echt familiebedrijf dat staat voor Vakmanschap, Betrouwbaarheid en Kwaliteit.
Voor onze klanten, maar ook voor onze medewerkers. Binnen ons bedrijf is altijd plaats voor aanpakkers,
mensen met een eigen mening en ideeën voor innovatie.
> Voldoe je nou niet aan alle eisen in deze vacature, maar denk jij dat je tóch past bij Homan? Neem ook dan
contact met ons op! Wie weet hebben we toch een knetterend leuke baan voor je.
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