
 

Vacature : Elektrotechnisch monteur. 

 www.jelektrotechniek.nl 
 
Jacobsen Elektrotechniek is een jong dynamisch bedrijf in de elektrotechnische branche. 
Wij zijn een flexibel en gespecialiseerd bedrijf waar al onze klanten in veilige en vakbekwame handen zijn. 
Wij werken voor een aantal grote partijen binnen Nederland in de automatische deurtechnieken, 
beveiligingsinstallatie, netwerken, toegangscontrolesystemen en PV-installaties. 
In 2015 hebben we het bedrijf opgericht en zijn de laatste jaren bedrijfsmatig doorgegroeid. 
Wij zijn dan ook hard opzoek naar een monteur die ons team komt versterken. 
 
Functieomschrijving : 
Als installatie monteur bij Jacobsen Elektrotechniek ga je aan de slag met een grote diversiteit aan producten. 
Je bent een zelfstandige doorpakker die zich niet uit het veld laat slaan. Je bent woonachtig in de omgeving van 
Arnhem en je wilt werken door heel Nederland.  
Voor deze functie ga je zelfstandig of met een team aan de slag voor het realiseren van verschillende projecten, 
de duur van projecten verschilt van meerdere kleine projecten op één dag tot één project voor meerdere 
maanden bij één opdrachtgever. In deze functie moet je creatief zijn in oplossingen.  
  
Wil jij meewerken aan de verdere opbouw van Jacobsen Elektrotechniek en meegroeien in een snel groeiend 
bedrijf? Dan zien wij jouw reactie met belangstelling tegemoet!  
 
Wat bieden wij : 

- Uitdagende functie in de elektrotechniek 
- CAO klein metal 
- Goede secundaire voorwaarden 
- Pensioen PMT 
- Goed Salaris ( afhankelijk van diploma en of werkervaring ) 
- Bedrijfsauto, telefoon, tablet 
- Zelfstandige functie 
- Training en cursus mogelijkheden 

 
 
Functie eisen : 

- MBO 2 of vergelijkbare opleiding 
- Kennis van relais schakelingen 
- Geen  9 tot 5 mentaliteit 
- Rijbewijs B 
- Administratief en communicatief  

 
Ben je geïnteresseerd in deze mooie functie ? stuur dan jou CV en motivatie brief naar info@jelektrotechniek.nl  
 
Jacobsen Elektrotechniek 
Snelliusweg 63  
6827DG Arnhem 
026 213 17 30 
www.jelektrotechniek.nl 
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