
 

Onderhoudsmonteur elektrotechniek 

Als onderhoudsmonteur elektrotechniek bij Lejeune Multi Electra heb je een belangrijke rol. Je bent 

verantwoordelijk voor het onderhoud aan noodverlichtingsinstallaties, voor de NEN3140 controles uit 

aan elektrische arbeidsmiddelen en verricht je maandelijks controle werkzaamheden uit aan o.a. 

brandmeld- en ontruimingsinstallaties. Korte en afwisselende projecten vallen binnen jouw werkgebied 

waarvan de meeste in de regio Maastricht.  Als jij het talent bent dat wij zoeken, reageer dan snel! 

Hoe ziet je werkdag eruit: 

Dagelijks vertrek je vanaf onze vestiging naar de klant. Je gaat super flexibel en zelfstandig te werk. 

Binnen de kaders van de opdracht bepaal jij, samen met de opdrachtgever, de indeling van de 

werkzaamheden. Je geeft bestellingen door aan onze werkvoorbereiding en zorgt voor een correcte 

rapportage van de voortgang van jouw project(en) aan de projectleider. Je maakt onderdeel uit van 

een groep van 12 technici. Uiteenlopend van beveiligings- tot hulpmonteurs. 

In de regel ben je gewoon lekker op tijd thuis. Overwerk komt wel eens voor echter beperken wij dit tot 

een absoluut minimum. 

Omdat we een uitgebreid pakket technieken in huis hebben is een zeer afwisselde baan 
gegarandeerd! We bieden daarnaast goede arbeidsvoorwaarden met optimale 
doorgroeimogelijkheden. 

Lejeune Multi Electra bestaat al meer dan 55 jaar, dat bereik je niet zomaar. We werken sterk 
regionaal en hebben ons gespecialiseerd in moderne technieken die snel veranderen. We zijn een 
trots team met goed materieel en scholen continu bij. Bij ons krijg je niet alleen een baan, maar ook 
levensloop bestendig werk. 

Als je bij wilt blijven, zorgen wij ervoor dat je bij blijft. Het volgen van een cursus of vervolgopleiding 
wordt daardoor gestimuleerd. 
 

Heb jij: 

- Kennis van elektrotechniek 

- Een rijbewijs B, 

- Kennis van noodverlichting is een pré 

- Kennis van de voorschriften NEN 3140 inspectie van elektrische arbeidsmiddelen is een pré 

- Bij voorkeur In het bezit van diploma noodverlichtingsdeskundige, beheerder 

brandmeldinstallaties en/of NEN3140 inspectie van elektrische arbeidsmiddelen 

 

Wij bieden jou: 

- Een fulltime baan 

- Een stabiele werkomgeving 

- Enthousiaste collega’s 

- Een bedrijfsauto voor woon werk verkeer, 

- Marktconform salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring 

- 25 verlof en 13 ADV dagen 

- Een prima pensioenfonds 

- Ruimte voor indicatief en goede ideeën 

- Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling 

 

Bovendien organiseren wij een aantal keer per jaar leuke personeelsactiviteiten.  

 

 

Meer weten over deze vacature bij Lejeune Multi Electra? 

Kijk op onze site www.le-jeune.nl of: 

- Bel Ronald Snijder op 043-3635000  

- Mail je CV naar info@le-jeune.nl  

http://www.le-jeune.nl/
mailto:info@le-jeune.nl

