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"Hans werkt snel, gedetailleerd en schakelt professioneel met klanten" - Leidinggevende 

elektromonteurs, Templer
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ElektromonteurT pemNler

Verantwoordelijk voor het aanleggen, onderhouden, repareren, 

testen en installeren van elektrische installaties of apparaten.

• Voorbereiden van onderhouds- en 

installatiewerkzaamheden

• Het uitvoeren van elektrotechnische werkzaamheden zoals 

installeren, modiyceren, programmeren en testen van 

installaties en machines

• Uitvoeren van preventief onderhoud aan het machinepark 

en installaties

• Uitvoeren van correctief onderhoud inclusief analAse, 

registratie en rapportage van oorzaak

• Gctualiseren van het onderhoudsbeheersAsteem

• (even van )werkEinstructies aan medewerkers betreffende 

het machinepark en installaties

• Het onderhouden van de reeds in bedrijf gestelde &IZ 

installaties

• &lektrotechnische en softwarematige storingen verhelpen

• Ganpassingen en wijzigingen doorvoeren aan installaties bij 

de klant

• Het draaien van storingsdiensten

Mijn collega’s vinden dat ik proactief ben binnen mijn werk
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ElektromonteurT ztart uitsend2ureau

Sij verschillende organisaties als elektromonteur gewerkt, 

uitgezonden vanuit Ltart.

• Het opzetten van een serviceplan

• Copende acties rapporteren en registreren

• Belfstandig installeren, repareren en onderhouden van alle 

elektrotechnische installaties volgens gegeven speciycaties 

en planning

• ’ontroleren en testen van de eigen werkzaamheden en die 

van de overige collegaDs in het team

• Znformeren van en afstemmen met opdrachtgever of 

leidinggevende op het project

• Meelname aan het werkoverleg en meetings

• Nelden van afwijkingen tijdens de uitvoering van een 

project, signaleren en bewaken van meer- en minderwerk
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• 'unctioneel leidinggeven aan minder ervaren monteurs en 

hulpmonteurs

• Gfhandelen van storingen aan installaties

• Ganleveren van gegevens voor revisietekeningen

• Verrichten van storingsdiensten

• Souwen aan de hand van elektrische schemaOs

• Ltoringen opzoeken en deze zelfstandig oplossen

Ik werk graag netjes en gestructureerd, zodat het werk goed 

gedaan wordt
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D6J8U Elektrotec4niek

Wp school alles geleerd over de elektrotechniek en wat het 

inhoudt om dit werk te doen.
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