Servicemonteur
industriële
automatisering
Gebruik toch je verstand!
VBV elektro en kunststof is een kwalitatief technisch hoogstaand bedrijf met een innovatief, meedenkend en
oplossingsgericht karakter in de regio Uden. VBV is zowel lokaal als internationaal actief in de industriële
automatisering, elektro- en kunststoftechniek. Met onze honderd medewerkers werken we dagelijks aan de
meest uiteenlopende en uitdagende technische projecten.
Wie zijn wij?
Van Boxtel Elektro is een breed elektrotechnisch
installatie- en automatiseringsbedrijf dat met name
actief is in de industriële automatisering, utiliteitsbouw,
beveiligingstechniek en agrotechniek. We ontwikkelen,
ontwerpen, en realiseren de meest uiteenlopende
elektrotechnische oplossingen voor een breed scala aan
opdrachtgevers.
Wat zijn je werkzaamheden?
Voor de versterking van ons team industriële
automatisering zijn we op zoek naar een gemotiveerde
servicemonteur industriële automatisering. Je werk
bestaat uit het bedienen van onze opdrachtgevers in de
industrie. Je bent bezig met het oplossen van storingen,
het inbedrijfstellen van installaties en het onderhouden
van installaties. Dit alles op het gebied van
automatisering, besturingstechniek, elektrotechniek,
machinebouw en procestechniek.
Wie zijn je collega’s?
Bij Van Boxtel Elektro ben je werkzaam in een team van
circa 60 medewerkers. Daarnaast ben je werkzaam in je
eigen team industriële automatisering, dat bestaat uit
zo’n 25 collega’s.

Wat verwachten wij van jou?
• Je hebt een relevante opleiding of voldoende werkervaring.
• Je hebt interesse en verstand van industriële
		
automatisering en/of elektrotechniek.
• Je bent incidenteel bereid om projecten in het buitenland
uit te voeren.
• Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit en bent stressbestendig.
• In overleg meedraaien in onze 24-uurs storingsdienst.
• Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
Wat hebben wij jou te bieden?
• Een uitdagende en veelzijdige technische baan.
• Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
• Een prettige werksfeer in een groeiend familiebedrijf.
• De mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen en om door te
groeien.
Zin om ons team te komen versterken?
Stuur je motivatiebrief en cv naar vacatures@vbv.nl en
vermeld hierbij de titel van de vacature.

Goed bedacht.
Slim gemaakt.
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