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ELEKTROMONTEUR - MOERKAPELLE 

 

Jij bent onze ambassadeur. We kunnen natuurlijk de meest prachtige projecten scoren, maar jij bent 

uiteindelijk degene die zorgt dat de installaties naar volle tevredenheid worden opgeleverd. Jij staat 

op elektrotechnisch gebied je mannetje en wij zorgen voor een optimale werkomgeving waarin je 

volop de kans krijgt om jezelf te ontwikkelen. Reageer je op deze vacature dan komen we binnen no-

time in actie. Geen sollicitatieprocedure van weken, maar snel duidelijkheid en een persoonlijk 

gesprek. 

 
Wat ga je doen? 
 
Ketelonderhoud Jonker is gespecialiseerd in het installeren en onderhouden van stoominstallaties. Je 
collega’s van de afdeling Automatisering & Elektrotechniek zijn verantwoordelijk voor de 
automatisering van alle installaties in en rondom het ketelhuis. 

Als elektromonteur binnen deze afdeling voer je o.a. installatiewerkzaamheden uit bij nieuwe 
projecten. Jij zorgt dat alle elektra goed is aangesloten en checkt of alles werkt voor het geheel in 
bedrijf gaat bij de klant. De ene dag werk je zelfstandig vanuit de werkplaats in Moerkapelle en de 
andere dag op locatie bij een van onze klanten. Denk hierbij o.a. aan ketelhuizen van grote 
ziekenhuizen en bekende voedingsfabrikanten. 
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Het betreft een afwisselende functie waarbij jij binnen afzienbare periode de nodige 
verantwoordelijkheid zal krijgen. Je komt in een team te werken met een gezonde mix tussen jonge 
en ervaren medewerkers. Binnen Ketelonderhoud Jonker tel jij mee als ieder ander en investeren we 
graag in jouw loopbaan. 

Samengevat zullen je werkzaamheden onder andere bestaan uit: 

• Alle elektrotechnische werkzaamheden die behoren bij het installeren en onderhouden van 

zowel bestaande als nieuwe installaties in het ketelhuis; 

• Het onderhouden van complete elektrische systemen; 

• Het stellen van diagnoses in geval van storingen; 

• Zorg dragen voor een werkzame en piekfijne installatie. 

 

 

 

 

 

 

Deze functie-eisen passen bij jou 

• Minimaal een afgeronde MBO-niveau 2 opleiding, richting Elektrotechniek; 

• In het bezit van rijbewijs B; 

• Relevante werkervaring; 

• In het bezit van een VCA Certificaat; 

• Enthousiast, je gaat met frisse moed naar je werk; 

• Je bent flexibel in werktijden en gaat geen uitdaging uit de weg; 

• Je staat open voor opleidingen en cursussen. 

 
Wat kan je van ons verwachten? 

Wij zijn een ambitieus bedrijf met een informele werksfeer. Je kan hier tegen iedereen gewoon 
zeggen wat je denkt. Sterker nog; het wordt enorm gewaardeerd wanneer je met voorstellen en 
ideeën komt die het bedrijf verder helpen. Op deze manier houden we elkaar scherp en kunnen we 
constant werken aan de verbetering van onze processen. 

• Als technisch bedrijf staat veiligheid bij ons op één. Wij hechten veel waarde aan een veilige 
werkomgeving voor ons personeel. Twijfel je over de veiligheid van een klus dan kan je dat 
bij ons zonder zorgen melden. Uiteindelijk willen we allemaal weer veilig thuiskomen aan het 
einde van de dag; 

• Zaken zijn goed geregeld. Bij Ketelonderhoud Jonker hebben de monteurs de beschikking 
over hoogwaardig materiaal. Dit uit zich in goed gereedschap, betrouwbare bedrijfswagens 
en een uitgebreid assortiment aan werkkleding; 

 "Bij Ketelonderhoud Jonker investeren we 

graag in jouw loopbaan" 
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• Uiteraard ontvang je een goed salaris dat past bij je opleiding en werkervaring. In het eerste 
gesprek dat we met jou hebben zal dit gelijk ter sprake komen en niet pas later in een 
langdurig sollicitatietraject. 

• Werk je over of heb je storingsdienst dan krijg jij een extra vergoeding; 

• Naarmate je zelfstandiger wordt krijg je een eigen bedrijfswagen, telefoon en laptop van de 
zaak; 

• Loopbaanondersteuning. Wij moedigen het volgen van relevante cursussen en opleidingen 

aan. Zo ontwikkel jij je als echte vakman en kunnen wij jou zelfstandig inzetten voor onze 

projecten, (win-win); 

• 27 vakantiedagen per jaar, 13 ADV dagen én een goede pensioenregeling; 

• Een leuke attentie op je verjaardag, sfeervolle kerstborrel en jaarlijks een gezellig 

bedrijfsuitje. 

 

Nieuwsgierig geworden? Bel dan naar 079 593 13 54 en vraag naar Els Goudkade of stuur jouw 

motivatie en CV op naar sollicitatie@ketelonderhoud.nl. 

Acquisitie door uitzendbureaus en dergelijke instanties wordt niet op prijs gesteld. 
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