Monteur Paneelbouw
Heb je interesse in industriële automatisering, kan jij gemakkelijk schema’s en tekeningen lezen en vind jij
het een uitdaging om besturingskasten van klein tot groot te bedraden?
Lees dan verder!
Wat je doet
De schakel- en besturingskasten die jij bij EAP bouwt, sturen de meest uiteenlopende machines en
installaties aan in industriële processen. Met jouw werk als monteur paneelbouw zet je dus heel wat in
beweging.
Afhankelijk van de opdracht maak je kleine of grote besturingskasten. Of specials: een enkele
besturingskast voor een specifieke installatie of klant.
Paneelbouw is vakwerk waarbij nauwkeurigheid en fijn motorisch werken een must is.
Bedrading, montageplaten, schakel- en regelcomponenten, aarding, afscherming, klemmen, tappen,
ponsen, coderen en het plaatsen van ventilatie is voor jouw allemaal bekend terrein.
Al deze werkzaamheden voer je zelfstandig uit aan de hand van tekeningen en elektrotechnische
schema’s. Ook is het aan jou de taak om besturingskasten te controleren en te testen.
Je werkt samen met collega paneelbouwers in onze ruime werkplaats.
Wat verwachten wij van jou?
 MBO niveau 3/4 diploma Elektrotechniek of vergelijkbaar werk/ denkniveau opgebouwd door
werkervaring;
 Enkele jaren werkervaring in de industriële automatisering is een pré;
 Zelfstandig kunnen werken vanaf tekening;
 Resultaatgericht; jij wilt het beste resultaat bereiken met jouw collega's.
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.

