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GTL-Europe Controls is op zoek naar een fulltime:
ELEKTROMONTEUR (INTERNATIONAAL)
GTL-Europe
GTL-Europe ontwerpt, ontwikkelt en bouwt installaties, machines en besturingssystemen voor bedrijven
in de composteringsbranche en champignonteelt. Het gaat hierbij voornamelijk om omvangrijke turnkeyprojecten van complete fabrieken alsmede losstaande machines en besturingen. GTL-Europe heeft een
wereldwijde klantenkring en is één van de grootste spelers in deze internationale en groeiende markt.
GTL staat voor een persoonlijke benadering en langdurige relaties met zowel klanten als personeel.
Betrokkenheid, vertrouwen en respect zijn hierbij belangrijke kernwaarden.
Jouw plek en takenpakket
Je werkt op een afdeling bestaande uit 11 medewerkers, waarvan 5 monteurs. Als elektromonteur ben
je verantwoordelijk voor het zelfstandig installeren van elektrotechnische installaties bij onze klanten in
binnen- en buitenland. De belangrijkste werkzaamheden:
het monteren, starten, testen en onderhouden van klimaatbesturingen;
het bekabelen en testen van machinebesturingen;
afwisselend met collega’s servicedienst draaien, zowel binnen als buiten de normale werktijd;
indien nodig toezicht houden op de uitvoering van onderaannemers.
Wie zoeken wij?
Iemand die zich herkent in onderstaand profiel:
afgeronde MBO-opleiding niveau 4 (elektrotechniek / mechatronica);
groot verantwoordelijkheidsgevoel en goede communicatieve vaardigheden;
proactieve, zelfstandige en flexibele werkhouding;
beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
ervaring met Fancom klimaatbesturingssystemen is een pre (geen must).
Speciale eisen:
De bereidheid tot reizen naar het buitenland (inclusief overnachtingen) en het daar op locatie zelfstandig
verrichten van de bovenstaande werkzaamheden.
Wat bieden wij?
Een uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid en een internationale werkomgeving. Je maakt
deel uit van een informeel team waar altijd ruimte is voor een grapje. Een goed salaris en secundaire
arbeidsvoorwaarden volgens cao Metaalbewerkingsbedrijf zijn een mooie aanvulling!
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel?
Dan nodigen wij jou van harte uit om te reageren! Mail je cv met motivatie naar vacature@gtl-europe.nl
t.a.v. Peter Bouten. Voor meer informatie kun je mailen naar bovenstaand e-mailadres of contact
opnemen met Peter via 077 396 7777.
Ben jij aankomend of leerling elektromonteur en voldoe je nog niet aan de bovenstaande criteria, maar
ben je wel op zoek naar een uitdagende functie? Laat het ons weten, wij horen graag van jou!
*Werving n.a.v. onze vacatures wordt niet op prijs gesteld.
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