
Voor onze productielocatie in Elst zijn wij op zoek naar een fulltime: 

Elektromonteur (M/V) 

zeer brede functie – veel vrijheid en verantwoordelijkheid – technisch inzicht 

Gewenst profiel.  

Infrastructuur is van cruciaal belang voor het functioneren van onze moderne samenleving. 

Spijkerman Prefab Solutions B.V. in Amersfoort is specialist in de levering en plaatsing van veilige en 

geconditioneerde prefab betonnen behuizingen voor netwerken t.b.v. elektriciteit, gas, 

telecommunicatie en meet- en regelsystemen voor bijvoorbeeld gemalen of spoorwegnet. Bij 

Spijkerman Prefab Betonsystemen produceren we deze hoogwaardige prefab betonnen behuizingen. 

De netwerken worden voorbereid c.q. verzorgd door de medewerkers van Spijkerman Electrical 

Solution. Om onze kwaliteit en veilig werken te waarborgen, zijn wij ISO en VCA** gecertificeerd.  

Als elektromonteur ben je actief bezig met het assembleren en monteren van onze 

laagspanningsstations en soortgelijke elektrotechnische installaties. Op deze manier voorzien we heel 

Nederland van elektriciteit. Bij de montage kom je vooral met laagspanning in aanraking. Je draagt 

zorg voor een kwalitatief goede installatie en voelt je daar ook verantwoordelijk voor. Problemen in 

het ontwerp weet jij te signaleren en los je vervolgens op in overleg met de werkvoorbereider. 

Wat ga jij doen? 

Samen met je collega’s ben jij verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van alle 

werkzaamheden, zoals het aanleggen van complete laagspanningsinstallaties. Jij zorgt dat alle 

werkzaamheden en specificaties juist worden gedocumenteerd.  

Je wordt ingezet bij onze eigen projecten bij de productielocatie in Elst, maar ook elders in Nederland. 

Je werkt soms alleen, maar ook nauw samen met de andere elektromonteurs en werkvoorbereider. 

Je gaat je onder andere bezighouden met: 

• Verrichten van montagewerkzaamheden, zoals het plaatsen van verlichting, bekabeling, 

laagspanningsrekken en -verdelers, airconditioning en alle bijkomstige werkzaamheden 

• Maken van eindsluitingen en moffen 

• Uitvoeren van controle en inspecties op bestaande installaties, afhankelijk van kennis en ervaring 

• Toezicht houden op bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften, orde en netheid  

Wie zoeken wij? 

• Je hebt minimaal een MBO-2 diploma op het gebied van Elektrotechniek 

• Een hogere opleiding en enige jaren werkervaring als elektromonteur is een pré 

• Je bent in het bezit van een VCA-certificaat 

• Ervaring in het lezen van elektrische schema’s 

• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal of je kunt goed redden met Engels in 

combinatie met je praktische kennis en ervaring als elektromonteur 

• Je werkt nauwkeurig en kwaliteitsbewust 

• Je woont in de omgeving Arnhem-Nijmegen 

• Enthousiast en betrokken 



Wat staat hier tegenover? 

• Je krijgt een goed marktconform salaris.  

• Je hebt recht op 25 vakantiedagen + 13 ATV dagen. 

• Je krijgt een fulltime dienstverband. 

• Je krijgt secundaire voorwaarden incl. bedrijfskleding en telefoon. 

• Je krijgt een goede pensioenregeling. 

• Je krijgt een contract voor bepaalde tijd met zicht op een contract voor onbepaalde tijd. 

• Je krijgt de mogelijkheid tot verdere persoonlijke of technisch inhoudelijke ontwikkeling middels 

het volgen van een aanvullende cursus of opleiding. 

Een zeer afwisselende en uitdagende functie binnen een sterk groeiende, ambitieuze onderneming die 

op zoek is naar medewerkers die mee willen groeien in de ambities. Persoonlijke ontwikkeling staat 

centraal binnen het personeelsbeleid de organisatie. Je krijgt de nodige ondersteuning en veel ruimte 

om je te kunnen ontplooien en te kunnen doen waar je sterk in bent. Openheid en elkaar kunnen 

aanspreken vinden wij belangrijk in de omgang, evenals collegialiteit, de schouders er samen onder 

zetten en plezier hebben en houden in het werk wat je doet.  

Interesse 

Mocht je interesse hebben in deze functie en voldoen aan de gestelde eisen, dan ontvangen we graag je 

cv en motivatiebrief via vacature@spijkermanbv.nl. Voor vragen kun je contact opnemen met Colijn 

van der Kolk, directeur 06-51612680. 

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