
 

 

Word jij onze nieuwe collega? 
 

Monteur elektrotechniek 
 (Minimaal niveau 2)  

 
Al 25 jaar verrichtten wij, als Electro Boesten uit Voerendaal, de meest voorkomende 

elektrotechnische werkzaamheden in Zuid Limburg in zowel de woningbouw (nieuwbouw en 
renovatie), utiliteit als in de industrie.  

Onze werkzaamheden zijn breed: van het oplossen van een storing en het aanleggen van een 
geheel nieuwe elektrotechnische installatie tot de aanleg van domotica-installaties en 

(exclusieve) verlichting.  
 Door de groei van ons bedrijf zijn wij op zoek naar een ervaren monteur die ons team wil 

komen versterken.  

 
Wie zoeken wij? 
Een elektromonteur met ervaring in de elektrotechniek, die van aanpakken weet, flexibel is en 
over de nodige kennis en kunde beschikt om de meest voorkomende elektrotechnische 
werkzaamheden uit te voeren in de woningbouw en utiliteit.  

Wat verwachten wij van jou? 
• Je bent in het bezit van een MBO diploma Elektrotechniek, minimaal niveau 2.  

• Je bent in het bezit van rijbewijs B. 

• Je kunt alleen werken maar ook in teamverband. 

Waarom zou jij bij ons willen werken? 
Wij bieden je een contract aan op basis van 40 uur per week (minder uren zijn uiteraard 
bespreekbaar), voor de duur van 1 jaar met zicht op een vast contract. 
Het volgen van een opleiding of cursus behoort ook tot de mogelijkheden. 
Je ontvangt salaris en verlofuren op basis van de CAO Metaal & Techniek. 

Bij ons komen werken betekent dat je komt werken in een klein team met leuke, gezellige 
collega´s, doorgroeimogelijkheden, afwisselende werkzaamheden en een leuk salaris. 
Je bent bij ons geen nummer zoals in een groot bedrijf maar wij kijken én luisteren naar de 
wensen en mogelijkheden van jou als persoon. 

 
 

Denk jij dat je diegene bent die wij zoeken, aarzel dan niet en laat het ons weten!  
Stuur je CV en motivatie naar: 

 

info@electroboesten.nl  
of 

Electro Boesten 
Lindelaufer Gewande 29  6376 AZ Voerendaal 

mailto:info@electroboesten.nl

