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Word jij onze nieuwe collega?

Je hebt minimaal een diploma mbo 3 Elektrotechniek of je bent nog in opleiding;
Je bent klantvriendelijk en gemotiveerd;
Je beschikt over een rijbewijs B en een VCA certificaat;
Ervaring als elektromonteur;
Veiligheid staat bij jou voorop.

Voltijds vast dienstverband, ma-vr dagdienst;
Je ontvangt iedere maand een mooi salaris en er zijn goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
De garantie op voldoende doorgroeimogelijkheden;
Je krijgt 25 vakantiedagen per jaar. En elk uur dat je overwerkt, mag je later weer opnemen of laten
uitbetalen;
Een prettige, informele werksfeer. 

Jouw werkdag als Elektromonteur Zonnepanelen bij BCON
Samen met jouw collega’s start jij de dag met het inladen van de benodigde materialen voor de
geplande klussen van de dag. Vervolgens rijdt je samen met jouw collega’s naar de ingeplande klussen,
beoordeel je de situatie en installeer je de veiligheidsbenodigdheden alvorens jullie de zonnepanelen
installatie gaan uitvoeren. Van het uitbreiden van de meterkast tot het bepalen en aanleggen van de
bekabeling. 
Jij zorgt ervoor dat iedere installatie juist wordt uitgevoerd en de klant tevreden wordt achtergelaten.

Naast het uitvoeren van zonnepanelen installaties kan jij ook op pad gestuurd worden om een 
storing te bekijken of een voorbereidende inspectie uit te voeren.

Bij BCON bieden wij jou de kans om jezelf te ontwikkelen binnen een jong en groeiend bedrijf met
enthousiaste collega’s. Jij bent het visitekaartje van BCON en zorgt dat we de wereld een stukje
duurzamer maken!

Jouw kwaliteiten:

Dit bieden wij jou:

Ben jij enthousiast geworden en wil jij onze nieuwe collega worden?
Solliciteer dan direct via onderstaand sollicitatieformulier. We maken graag kennis met jou!

Wij vragen ook om te reageren wanneer je momenteel in een ander vakgebied aan het werk bent en de
wens hebt tot omscholing. Wij hebben al verschillende “zij-instromers” in dienst naar volle tevredenheid!

Elektromonteurs Zonnepanelen


