
 

VACATURE HULP-ELEKTROMONTEUR  
 
Beschrijving vacature 
Heb jij ervaring met installeren van elektrotechnische installaties in nieuwbouwwoningen. En vind jij het 
een uitdaging om elke dag aan de slag te gaan en om je werk voor onze klanten tot in de puntjes goed 
te regelen? Werken aan elektrotechnische installaties dat is waar jij goed in bent en nu op zoek naar 
een (nieuwe) uitdaging. Dan ben je bij Van Aalst Elektro aan het goede adres. 
 
In nauw overleg met je collega’s van planning, werkvoorbereiding en de projectleider, zorg je voor een 
vlekkeloze uitvoering van onze projecten. Meedenken en met vakmanschap uitvoeren van de 
werkzaamheden, zorgen voor een passende installatie, die we volgens afspraak opleveren. Moderne 
hulpmiddelen helpen je de werkzaamheden optimaal te kunnen doen. 

De werkzaamheden zijn regionaal in de woningrenovatie/mutatie. Samen met ons team lever je een 
goed en kwalitatief hoog product af. 
 
Heb jij de ervaring die wij zoeken- of wil jij hierin worden opgeleid en zie jij deze uitdaging wel zitten?  
Dan bel of mail voor meer informatie en- of sollicitatie! 
 
Functie-eisen 
• Een MBO2 elektrotechniek of vergelijkbaar niveau; 
• Werkervaring in de elektrotechniek; 
• In bezit van een VCA of het certificaat willen behalen. 
 
Natuurlijk kijken we naar je diploma’s en ervaring. Maar we leiden je ook graag op. Hiervoor bieden we 
je de mogelijkheid tot het volgen van bijvoorbeeld beroepsgerichte opleidingen en BBL- trajecten. 
 
Werken bij Van Aalst Elektro betekent: 
• Samenwerken met enthousiaste collega’s; 
• Een marktconform salaris met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden; 
• Toegang tot opleiden (Erkende diploma’s en certificaten behalen); 
• Zelfontwikkelingen en persoonlijke groei.  
 
Iedere dag weer zetten wij ons volledig in om ervoor te zorgen dat we in de markt voorop blijven lopen. 
Die inzet verwachten we ook van jou 
 
Ben je enthousiast over deze vacature en zie je een baan binnen Van Aalst Elektro wel zitten? Reageer 
dan nu!. 
 
Van Aalst Elektro 
Batavenweg 9  
5349BC Oss 
0412- 40 23 73 
info@vanaalstelektro.nl 
www.vanaalstelektro.nl 
 
 


