BBL-leerling elektromonteur
Ben jij leergierig en heb jij affiniteit met elektrotechniek?
Wij willen jou graag helpen om jouw toekomst op te bouwen! Wil jij zowel theoretisch als in de praktijk
het vak leren? Wij bieden jou de kans om dit waar te maken. Je gaat één dag per week naar school
om de BBL-opleiding Elektrotechniek te volgen. Daarnaast ga je vier dagen werken in de
woningbouw. Dit doe je onder begeleiding van een ervaren elektromonteur. Je werkzaamheden zijn
het trekken van kabels, leidingwerk installeren, schakelaars afmonteren, wandcontactdozen
installeren en verlichting aansluiten. Naarmate je vordert in je opleiding en je werkzaamheden, krijg je
meer variatie en uitdaging!

Over de Over ons
Wij zijn Jan de Bruijn elektro- en beveiligingstechniek uit Hilvarenbeek, een klein maar zeer actief
elektrotechnisch installatiebedrijf die zowel in de particuliere sector als ook in de zakelijke sector zijn
diverse projecten heeft. We houden van aanpakken, hebben veel gevoel voor verantwoordelijkheid
en beschikken over de benodigde vakkennis. We gaan voor persoonlijk contact en onderscheiden
ons met een individuele benadering van onze klanten. Omdat we weten dat we ze alleen dán
optimaal ondersteunen.
We voeren mooie projecten uit en ondersteunen onze klanten op vele vlakken. Denk bijvoorbeeld aan
elektrotechniek, beveiliging en domotica. Maar ook aan wooncomfort, e-mobility, data en
camerasystemen.
Functie eisen
• De motivatie om je opleiding goed af te ronden.
• Affiniteit met techniek.
• Rijbewijs B.

Wat wij bieden
Wij stimuleren ontwikkeling! Je kan via ons je opleiding starten, of afmaken.
NEN3140 en uiteraard VCA zijn cursussen die je kan volgen.
Verder ook belangrijk:
• Een salaris; je werkt, dus krijgt betaald.
• Een leer-werkplek bij jou in de buurt.
• Je leert het vak onder leiding van een ervaren leermeester.
• Een eigen praktijkbegeleider die jou zo goed mogelijk probeert te helpen om je diploma te behalen.
• Na het behalen van je diploma kun je een baan krijgen.
Reageer
Spreekt ons bedrijf je aan? Heb je zin om bij ons het mooie afwisselende vak van elektromonteur te
leren? Laat snel van je horen en stuur ons jouw motivatie en cv. We zien je sollicitatie met
belangstelling tegemoet!
info@elektrojandebruijn.nl
Neem voor meer informatie contact op met:
Jeroen of Sandra de Bruijn 013-5053164 / 06-51778855

