Vacature
Monteur Laagspanningsnetten (VP) in Midden Nederland
Door de groei van ons bedrijf en uitbreiding van onze werkzaamheden zijn wij op zoek naar
een fulltime Monteur Laagspanningsnetten (VP’er). Samen met je ploeg of collega ga je op
pad om zelfstandig projecten uit te voeren. Je werk is afwisselend en geen project is
hetzelfde! Houd jij van werken in de buitenlucht en ben je op zoek naar een veelzijdige
functie? Lees dan snel verder!
Wat bieden wij?
Je bent onderdeel van een hecht en gezellig team in een gezond en innovatief bedrijf. Wij
bieden je een bus met gereedschap waarmee je zelfstandig op pad gaat samen met je
collega(’s). Voornamelijk zal je ergens in Midden Nederland aan het werk zijn. Alle verplichte
trainingen en keuringen worden door ons geregeld en bekostigd. Daarnaast is er binnen
Methorst Projecten BV ruimte om je te ontwikkelen en door te groeien. Voor ons bedrijf is
de CAO voor Metaal en Techniek van toepassing.

Wat ga je doen?
-

Uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden
Tekening lezen en vertalen naar de praktijksituatie
Aanleggen en monteren van elektrische installaties
Aanleggen en monteren van openbare verlichting
Uitvoeren van alle andere voorkomende werkzaamheden
Vak gerelateerde administratie voeren, inmeten en tekeningen verwerken en
aanleveren
Rapporteren werk, overleg voeren m.b.t. de planning
Signaleren en toepassen van veiligheidsmaatregelen

Functie-eisen
•
•
•
•
•
•
•

Diploma niveau 2; Monteur Infra Elektra / Laagspanningsnetten of
gelijkwaardig diploma
In bezit van relevante certificaten: BEI VP; VCA; BHV; Veilig werken langs de
weg CROW 96B
In bezit van B(E)-Rijbewijs
Goede beheersing van de Nederlands taal
Overleggen en samenwerking met alle (vak)gerelateerde functies
Communiceren in het belang van onze organisatie
Oplossingsgericht kunnen denken en handelen

Over ons
Onder Methorst Projecten BV vallen 2 handelsnamen: Methorst Zuig- en blaastechniek en
Methorst Infra. Methorst zuig- en blaastechniek houdt zich bezig met het zuigen en blazen
van losse, vaste natte en droge (bouw)stoffen. Omdat wij met verschillende technieken
kunnen werken zijn we een interessante partner geworden voor toonaangevende bedrijven
in de bouw-, civiele-, en energiesector, maar ook voor overheden, verenigingen en
particulieren.
Bij Methorst Infra houden wij ons dagelijks bezig met de aanleg en renovatie van gas, water
en rioleringswerkzaamheden en de aanleg en renovatie van elektra kabels, zowel OV, LS en
MS. Van nieuwbouw tot complete reconstructies.

Enthousiast? Reageer!
Ben je enthousiast geworden van bovenstaande functiebeschrijving? Stuur dan je motivatie
en je CV naar joost@methorst-infra.nl. Wil je eerst nog iets meer over deze functie weten of
over ons bedrijf? Bel dan naar +31 318 711 002 of neem een kijkje op www.methorstzuigtechniek.nl.

