
 

 

 
Monteur Elektrotechniek  
ELM Installatietechniek is een jonge organisatie met ruime ervaring in de industriële sector. 
Samen met ELM Industriële Automatisering en AEM werken ongeveer 50 medewerkers binnen 
onze groep aan totaaloplossingen op het gebied van automatisering, fabricage en 
installatieprojecten in de industrie/utiliteit, (glas)tuinbouw en champignonteelt. Het is onze 
ambitie om onze klanten de beste oplossingen, producten en servicediensten te leveren.  
Bij ELM Installatietechniek werk je als Monteur Elektrotechniek in een dynamische industriële 
omgeving met een gevarieerd aanbod aan taken en verantwoordelijkheden voor diverse klanten. 
In deze functie verricht je werkzaamheden op klantlocatie aan industriële proces- en productie- 
installaties. Je draagt de verantwoordelijkheid voor het verrichten van alle voorkomende 
montage- en onderhoudswerkzaamheden. Vanuit een positief kritische houding detecteer je 
eventuele fouten in elektrotechnische schema’s en brengt wijzigingen aan waar nodig. Je 
signaleert wanneer er sprake is van meer-/minderwerk en communiceert dat met de 
projectleider. Daarnaast stel je installaties en machines in bedrijf en los je mogelijke storingen 
op. Je werkt zelfstandig of in een klein team met collega’s. Je handelt naar de richtlijnen op het 
gebied van Arbo, veiligheid en kwaliteit. Storingsdienst maakt onderdeel uit van je functie. Je 
bent bereid om een aantal weken per jaar je werkzaamheden in het buitenland te verrichten 
(incidenteel).  
 
Waarom kies je voor ELM?  
- compact team met ruimte voor eigen inbreng  

- hoge mate van zelfstandigheid  

- eigen verantwoordelijkheid  
 
Wat vragen wij van jou?  
- elektrotechnisch vakdiploma (MBO niveau 3 - 4) 

- kennis van industriële automatisering in de (proces)industrie is een pré 

- ervaring in de automotive sector is een pré 

- hart voor techniek, voor onze klanten en voor de zaak  

- flexibiliteit en een gezonde ambitie  

- rijbewijs B  

- communicatief vaardig  
- geen ‘9 tot 5’ mentaliteit  

 
 
Wat bieden we?  
- goed salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden  

- technische uitdagingen  

- informele organisatie in internationale setting  

- persoonlijke ontwikkeling  
 
Interesse? Zin om bovenstaande eens vrijblijvend te bespreken? Neem dan contact op met Mark 

Daniëls (06 2242 3887) of stuur een email naar m.daniels@elm-it.nl 


