
De functie

Van Leeuwen Sleufloze Technieken is op zoek naar een ELEKTROTECHNISCH MONTEUR. Wil jij aan de slag bij een 
mooi bedrijf dat volop in ontwikkeling is? Kom dan bij ons werken!

Benieuwd wat je allemaal gaat doen en wil je weten wat wij jou te bieden hebben?
KLIK DAN HIER!

ELEKTROTECHNISCH MONTEUR

WIJ ZOEKEN EEN

Voor een monteur als jij staan de technische werkgevers 
waarschijnlijk in de rij. Waarom zou je dan kiezen voor Van 
Leeuwen Sleufloze Technieken? Dat is niet zo moeilijk! We 
zijn een familiebedrijf en onderscheiden onszelf van de  
concurrent omdat we verder denken. We zijn innovatief en 
altijd op zoek naar verbeteringen. Wij zijn bereid daarin ver 
te gaan, vaak verder dan onze concurrenten. Daarnaast 
krijgen medewerkers veel ontwikkelmogelijkheden. Kortom, 
een mooi bedrijf om voor te werken.

Omdat we groeien en als bedrijf steeds meer van fossiel 
naar elektrisch materieel gaan, hebben we iemand nodig die 
kennis heeft op het gebied van elektronica.

Ben jij op zoek naar een nieuwe UITDAGING? 
SOLLICITEER dan nu!

DIRECT SOLLICITEREN
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ELEKTROTECHNISCH MONTEUR

WIJ ZOEKEN EEN

JIJ GAAT HET VOLGENDE DOEN
• Onderhouden, het keuren en assembleren van ons  

machinepark;
• Meedenken in de ontwikkeling van ons materieel die VLST 

zelf ontwikkelt en bouwt;
• Je wordt ingezet als trouble shooter bij het analyseren en 

verhelpen van storingen op locatie of in de werkplaats;
• Je werkt zowel zelfstandig als in teamverband;
• Geen dag is hetzelfde, het werk is afwisselend en uitdagend;
• Je hebt de mogelijkheid om een eigen draai te geven aan je 

werkzaamheden en we staan open voor jouw ideeën;

WIJ BIEDEN
Naast uitdagend werk en leuke collega`s bieden wij je ook:
• Een marktconform salaris en verlofregeling
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de Bouw-

CAO
• Een prettige werksfeer
• Een hoge mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
• Moderne goed uitgeruste werkplaats

REAGEREN
Enthousiast geworden van deze vacature in dit mooie bedrijf? 
Kom een kop koffie drinken of stuur jouw motivatie en CV 
naar HR via hr@kleywegengroep.nl 

Heb je meer vragen over de functie, neem dan contact met 
op met Daniël de Raat (+31 (0)6 15 87 94 20)

Acquisitie door derden wordt niet op prijs gesteld.

WAT HEB JE NODIG?
• Een MBO-Elektrotechniek opleiding;
• Kennis van PLC’s of interesse om je hierin te verdiepen;
• Goede beheersing van de Nederlandse taal;
• Relevante aanvullende opleidingen en werkervaring (is een 

pre);
• Technisch inzicht en een brede belangstelling voor techniek;
• Je kan goed samenwerken;
• Je hebt affiniteit met techniek;
• Een rijbewijs B;
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