Industriële elektromonteur
Functieomschrijving
Als industriële elektromonteur ben je verantwoordelijk voor de aanleg van industriële
elektrotechnische installaties op zeer diverse projecten binnen onze klantenkring. Je werkt, onder
aansturing van een projectleider, zelfstandig of in teamverband waarbij je leiding geeft aan (hulp)
monteurs.
Tot je takenpakket behoort o.a.:
• Het installeren van kabelgoot-draagsystemen met bekabeling, verdeelinrichtingen,
besturingspanelen, verlichting, industriële datanetwerken en brandmeldinstallaties;
• Het testen, inregelen en bedrijfsklaar opleveren van de installaties;
• Het modificeren van installaties;
• Het bijhouden van wijzigingen en revisies;
• Het zelfstandig oplossen van storingen;
• Voert reparatie en/of onderhoudswerkzaamheden uit;
• Toetst het uitgevoerde werk aan de hand van controlelijsten en de opdracht;
• Beheert veiligheidsmiddelen, gereedschap en materieel;
• Registreert materiaalgebruik en urenbesteding;
• Werkt volgens voorschriften op het gebied van arbo, veiligheid, NEN1010, NEN3140 en
andere relevante normen of klant specifieke regels;
• Draagt zorg voor de toegewezen bedrijfsauto;
• Geeft afhankelijk van de opdracht leiding aan (hulp) monteurs en ziet toe op de juiste
uitvoering van het werk door zowel eigen als ingeleend personeel.

Functievereisten
Wie zoeken wij?
Een zelfstandig en gedreven specialist die de wensen van onze klanten om kan zetten in technisch
hoogwaardige oplossingen die gekenmerkt worden door betrouwbaarheid en bedieningsgemak. Je
bent flexibel en resultaatgericht en je kan goed samenwerken. Je beschikt over leidinggevende
capaciteiten en je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift.
Verder beschik je over:
• Een afgeronde opleiding MBO-E niveau 3-4 of gelijkwaardig;
• Certificaat NEN3140 of bereid dit te halen;
• Diploma basisveiligheid VCA of bereid dit te halen;
• Certificaat projectuitvoering leidinggevend monteur of bereidheid te zijn deze te halen;
• Bereidheid om consignatiediensten mee te draaien;
• Rijbewijs B-E.
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Wat kun je van TSG verwachten
TSG hecht veel waarde aan persoonlijke ontwikkeling en biedt je hiervoor uitgebreide
studiemogelijkheden. Daarnaast biedt TSG:
• Een goed salaris;
• Uitgebreide secundaire voorwaarden;
• Fulltime baan van 38 uur per week;
• Uitdagend en afwisselend werk in een open werksfeer.

Contact
Spreekt het bovenstaande je aan en ben je toe aan een nieuwe stap? Stuur je CV en motivatie naar
info@tsg.nl of neem contact op met Jan Willem Pieper via telefoonnummer 0113-312020.
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