
Vacature zelfstandig elektromonteur/ Hilvarenbeek 
 
Jij bent die elektromonteur die weet waar jouw vak om vraagt.  
Jij vindt het leuk zelfstandig te werken en bent bekend met de normen en eisen op het gebied van 
elektrotechniek. Jij werkt met passie en plezier.  
De functie biedt veel afwisseling en uitdaging vanwege de korte duur van de projecten en de variatie 
in techniek en werkomgeving. 
Je bent na enige jaren werkervaring toe aan een volgende stap. Wie weet, zet je die binnenkort bij 
ons. Benieuwd waarom? 
 
Over ons: 
Wij zijn Jan de Bruijn elektro- en beveiligingstechniek uit Hilvarenbeek, een klein maar zeer actief 
elektrotechnisch installatiebedrijf dat 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 – net als jij. 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. 
 
Jouw functie bij Jan de Bruijn elektro- en beveiligingstechniek:  
Werken bij Jan de Bruijn elektro- en beveiligingstechniek is dynamisch.  
Je draagt bij aan het optimaal functioneren van elektrotechnische installaties van onze klanten en 
bent de probleemoplosser bij verstoringen. 
Je bent het aanspreekpunt voor de projecten die jij onder handen hebt. 
 
Benieuwd naar je werkzaamheden? 
Die zijn veelzijdig: 

 Aanleggen van nieuwe installaties/Werken aan bestaande installaties. 
 Oplossen van storingen. 
 Bijhouden van de benodigde registratie. 
 Lichtlijnen aanleggen, vervangen en upgraden. 
 Installeren van alarmsystemen, camerasystemen. 
 Controleren van brandmeldinstallaties. 
 Installeren van netwerkoplossingen zoals glasvezelinstallaties en databekabeling. 
 Adviseren van klanten. 
 Zorgen voor tijdige materiaalvoorziening voor de werkzaamheden. 

 
Wat wij van jou vragen: 
Met flink wat enthousiasme zit jij bij Jan de Bruijn elektro- en beveiligingstechniek al snel op jouw 
plek. We willen van je op aan kunnen, zoals jij dat ook van ons mag verwachten. Je bent 
representatief, communicatief vaardig en kunt zelfstandig werken. Daarnaast moet er een basis zijn, 
zodat jij goed van start kunt. Daarom vragen wij van jou minimaal: 

 Twee jaar aantoonbare werkervaring als elektromonteur. 
 MBO-diploma elektrotechniek (minimaal niveau 3). 
 Kennis van de actuele normen NEN 1010 & NEN 3140, of bereid een cursus te volgen. 
 Diploma VCA  of de motivatie om die te behalen. 
 Diploma monteur beveiligingstechniek (MBV) is wenselijk, maar geen vereiste. 
 Rijbewijs B. 
 Beschikbaar voor 32-40 uur 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Je krijgt: 
 Een salaris passend bij je opleiding en werkervaring. 
 Pensioenopbouw. 
 Aanbod om opleidingen en cursussen te volgen. 
 Mooi werk bij een gedreven familiebedrijf. 
 25 vrije dagen (obv fulltime). 
 Reiskostenvergoeding. 
 Een bedrijfswagen voor werkverkeer, bedrijfskleding en een telefoon voor zakelijke 

doeleinden. 
 
Reageer; 
Spreekt ons bedrijf je aan? Heb je zin om met ons verder te groeien? 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 
 
 


