
Gezocht 
electro/service monteur 

Gotech Installatie Techniek is een installatiebedrijf op het gebied van
beregening en elektrotechniek in Zundert. Zij bedienen de tuinbouw, 
boomkwekerijen, industrie en particuliere tuinen.

Als gedreven en ervaren Electro monteur weet je hoe je jouw expertise op 
een service- en klantgerichte wijze moet inzetten. Kan jij storingen flexibel 
en zelfstandig oplossen, dan komen wij graag in contact met jou!

De functie:
Als Electro monteur ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van:

• Het aanleggen van elektrische- en water installaties;
• Het oplossen van storingen en het uitvoeren van reparaties;
• Het onderhouden van de machines.

Wij vragen:
• Je hebt een afgeronde mbo opleiding richting elektrotechniek;
• Je hebt minimaal twee jaar werkervaring als electromonteur;
• Je hebt ervaring met het installeren van Pc’s voor besturingssystemen;
• Je levert graag kwaliteit en bent klantgericht;
• Je hebt affiniteit met de agrarische sector;
• Je vindt het prettig om veel buiten te werken;
• Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit (flexibiliteit in werkuren indien nodig);
• Je bent in het bezit van een rijbewijs B en BE is een pre.

Wat bieden we jou:
• Een afwisselende, verantwoordelijke en zelfstandige functie;
•  Een informele en betrokken werksfeer, een jong en enthousiast team, 

directe lijnen en een no-nonsense mentaliteit;
•  Zeer goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden 

(boven marktconform);
• Opleidings- en groeimogelijkheden (horizontaal);
•  Goed gereedschap zodat je het werk op kwalitatieve wijze 

kunt uitvoeren.

Gotech Installatie Techniek is aangesloten bij de
cao Klein metaal – Technisch installatiebedrijf.

Informatie en solliciteren:
Kun jij het team van Gotech Installatie Techniek met jouw talenten
versterken, dan ontmoeten we je graag!
Heb je vragen over deze functie, neem dan contact op met
A. Goverden 076-5971115. Wil je solliciteren naar deze uitdagende 
functie, stuur dan jouw motivatiebrief met cv naar a.goverden@gotech.nl
Voor meer informatie kijk op www.gotech.nl

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt absoluut niet op prijs gesteld.


