
 

Elektromonteur m/v 
 

Voor onze dochteronderneming Elektrotechniek Van den Berg in Leusden zoeken wij monteurs! 

Standplaats: Leusden   

Uren per week:32-40 uur  

Werk/denk niveau: MBO werk- en denkniveau   

Hoe ziet je werkdag eruit? 
Elke dag is anders! ’s Morgens start je de dag op de zaak in Leusden. Je pakt een lekkere kop koffie en 

zorgt dat je alles bij je hebt om aan de slag te gaan bij je klanten. Het takenpakket van een 

Elektromonteur bij Van de Berg is heel uitgebreid. Zo hou je je bijvoorbeeld bezig met het 

inspecteren van fouten in installaties en elektrische systemen. Ook het testen en onderhouden van 

de systemen vallen onder je werkzaamheden. Vandaag staat er een woningstichting uit de regio op 

de planning, je gaat beginnen met de aanleg van een complexe installatie. Samen met je collega’s 

maak je het complete lichtplan in het complex en volledig domotica gestuurde installaties.  

Mooi om voor een bedrijf te werken met een klein team maar toch voor zulke grote klanten. Met een 

voldaan gevoel sluit je samen met je collega’s de week af tijdens de vrijdagmiddagborrel.  

Wat zijn je werkzaamheden? 
Als Elektromonteur bij van den Berg in Leusden is je takenpakket zeer uitgebreid. Van het 
inspecteren van installaties tot het testen en onderhouden van de elektrotechnische installaties bij 
onze klanten. Ten alle tijden draag je zorg dat je werkzaamheden voldoen aan de richtlijnen van 
Arbo, veiligheid en kwaliteit.  
Je werkzaamheden bestaan o.a. uit:  

• Je bent verantwoordelijk voor het onderhouden van diverse elektrotechnische installaties; 
• Er voor zorgen dat elektrotechnische installaties goed verlopen bij verschillende klanten; 
• Als Elektromonteur verhelp je storingen aan installaties. 

Onze verwachtingen 
Bij Elektrotechniek Van den Berg in Leusden is het belangrijk dat je goed kunt werken binnen een 
klein team. Daarnaast voldoe je aan het volgende: 

• Minimaal 1-3 jaar werkervaring in soortgelijke functie; 

• In het bezit van je MBO diploma niveau 3 of de bereidheid deze te behalen;  

• Je hebt een representatieve houding en presentatie, als visitekaartje van Elektrotechniek 
Van den Berg. 
 

Wat mag jij van ons verwachten? 
Naast een goed passend salaris en goed werkgeverschap bieden wij meer.  

• Een leuke uitdagende baan en een goed uitgeruste bus om je werk goed te kunnen doen; 

• Je komt te werken met collega’s die altijd voor gezelligheid zorgen en bereid zijn elkaar 
te helpen, maar ook elkaar aan te sporen als dit nodig is; 

• Vrijheid in je werk. 


