
 

 

 

 

Bij Elektro de Groof leggen wij onze klanten graag in de watten. Al 30 jaar ontzorgen wij bedrijven en 

particulieren met de installatie en het onderhoud van elektrotechnische voorzieningen.  In verband 

met verdere groei zijn wij op zoek naar een: 

 

Enthousiaste Leerling Elektromonteur 

 

Geen dag is hetzelfde als je aan de slag gaat als Elektromonteur. Jij houdt je bezig met het aanleggen, 

installeren, onderhouden en repareren van uiteenlopende elektrotechnische installaties en 

systemen. Je werkt aan verschillende projecten in de utiliteitsbouw, woningbouw, renovatie en 

particuliere sector.  

Je gaat altijd op pad met een zeer ervaren Elektromonteur die jou de kneepjes van het vak bij gaat 

brengen. Je kunt aangeven wanneer jij vindt dat je klaar bent om je eerste project zelfstandig aan te 

pakken. Heb je interesse in specifieke technologieën? In overleg kunnen we altijd kijken of we je 

kunnen helpen je zoveel mogelijk te ontwikkelen in de richting waarin je interesses liggen. 

Waar zijn wij naar op zoek: 

• Je bent een leergierige, enthousiaste en gedreven leerling monteur; 

• Je bent bezig met de BBL opleiding Elektromonteur op niveau 3 of 4 of gaat hiermee starten; 

• Je bent in staat om je in de klant te verplaatsen en behandelt deze zoals jijzelf als klant ook 

behandeld zou willen worden.  

• Eigenschappen die je typeren zijn verantwoordelijkheid, initiatiefrijk en nauwkeurig. 

• Je bent, na een gedegen inwerkperiode, bereid tot het draaien van storingsdiensten; 

• Het hebben van het VCA- basisveiligheid certificaat is een pre; 

• Het hebben van een B of BE rijbewijs is een pre. 

Wat hebben wij te bieden: 

• Wij zijn een gezellig Brabants bedrijf met een klein team van enthousiaste medewerkers die 

altijd klaarstaan voor de klant en voor elkaar.  

• Duurzaamheid en energiebewust gebruik van materialen zijn voor ons vanzelfsprekend; 

• Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Wij zijn aangesloten bij het KvINL en bij UNETO-

VNI en  investeren veel in de ontwikkeling van onze medewerkers; 

• Een regionaal klantenbestand. Dus weinig reistijd en weinig files; 

• En uiteraard bieden wij marktconforme arbeidsvoorwaarden. 

 

Herken jij je in bovenstaand profiel? Spreekt ons bedrijf je aan? Ben jij klaar voor een nieuwe 

uitdaging? Stuur dan je CV en een motivatie naar vacatures@ELEKTROdeGROOF.nl 
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