Elektromonteur Industriële automatisering
Wat de installatie van een grondboormachine en een nieuwe productielijn bij een voedselfabrikant gemeen
hebben? Het zijn projecten waarin jij als monteur industriële automatisering het verschil kunt maken. Ligt
jouw uitdaging in het monteren van de meest uiteenlopende projecten en houd je van diversiteit en
afwisseling binnen je werk. Dan is een functie bij EAP echt iets voor jou!

Wat je doet
Als monteur ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van diverse elektrotechnische werkzaamheden in een
industriële omgeving. Hierbij kun je denken aan het monteren, bekabelen en aansluiten van
transportsystemen of machines.
Het werk is afwisselend en veelzijdig. Bij het ene project werk je aan een gloednieuwe installatie. En bij het
volgende project sta je voor de uitdaging om aanpassingen te doen aan een bestaande productielijn.
Ook reparatie- en onderhoudswerkzaamheden behoren tot het takenpakket.
Een job als monteur bij EAP betekend dat geen dag hetzelfde is. We werken projectmatig, grotendeels voor
vaste klanten met zowel nationale als internationale opdrachten.
Wat verwachten wij van jou?
 MBO niveau 3/4 diploma Elektrotechniek / mechatronica of vergelijkbaar werk/ denkniveau
opgebouwd door werkervaring;
 Enkele jaren werkervaring in de industriële automatisering is een pré;
 Je beschikt over een geldig VCA VOL certificaat of bent bereid om deze te halen;
 Je bent zelfstandig, maar kunt ook goed werken in teamverband;
 Je bent flexibel, klantgericht en stressbestendig;
 Je beschikt over rijbewijs B.
Wie zijn wij?
Elektro & Automation Partner is een klein energiek bedrijf dat gespecialiseerd is in industriële automatisering.
We verzorgen over het algemeen een totaalpakket van hardware- en software enginering, paneelbouw,
installatie en onderhoud. Onze expertise komt het beste tot zijn recht binnen de machinebouw en
automatisering van productieprocessen. Bijna al onze (internationale) opdrachten zijn maatwerk waarin je
jouw technische kennis en creativiteit helemaal kwijt kunt. Welkom bij een bedrijf waar de lijnen kort zijn en
waar beslissingen snel genomen worden!
Wat mag je van ons verwachten
 De arbeidsvoorwaarden bij EAP zijn conform de CAO Technisch installatiebedrijf: een 40-urige
werkweek, 25 vakantiedagen en 13 ADV dagen.
 Een mooi salaris dat bij jouw past.
 Enthousiaste collega’s en een fijne werksfeer.
 Een omgeving waar ruimte is voor doorgroeimogelijkheden en waar eigen initiatief gewaardeerd
wordt.
 Mogelijkheid tot het volgen van extra cursussen en opleiding.
Interesse?
Herken jij jezelf in dit profiel, en lijkt werken bij EAP je een mooie stap? Solliciteer dan direct!
Stuur je CV met motivatie naar s.klopper@eapartner.nl.
Heb je nog vragen of kom je liever eerst langs voor een kopje koffie? Bel dan met Sander Klopper
via 0346-251444 en maak een afspraak.

