Op dit moment zijn wij op zoek naar een zelfstandige en ervaren elektromonteur.
In deze functie ben jij verantwoordelijk voor het in bedrijf stellen van de machines en ben je een belangrijke
spil binnen het productieproces voor o.a. maaiboten, maaiverzamelboten en baggerboten.

Elektromonteur
Werkzaamheden elektromonteur:
• Zorg dragen over de bekabeling van machines, dashboarden en cabines
• Testen en in bedrijf stellen van de machines
• Service en reparatie werkzaamheden in de fabriek of op locatie
• Je gaat kabelbomen produceren voor o.a. maaiboten, maaiverzamelboten en baggerboten

Profiel elektomonteur:
• MBO 2 - 3 of MTS werk- en denkniveau, bij voorkeur elektrotechniek of mechatronica
• Als elektromonteur ben jij de expert op het gebied van het elektrotechnische vraagstukken
• Veiligheid en kwaliteit staat hoog in het vaandel
• Passie voor techniek
• Affiniteit met onze producten
• Kennis van de markt is een grote pré

Wat kun je van ons verwachten?

Je gaat een zelfstandige functie bekleden binnen een bruisende werkomgeving waar je de ontwikkeling
van de machines van begin tot eind kan volgen. Binnen deze inspirerende omgeving werk je samen
met enthousiaste en betrokken collega’s en sluit je de week af met een toffe vrijdagmiddagborrel. Je
krijgt een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket en de ruimte om jezelf verder te ontwikkelen. Ben
je startend op de arbeidsmarkt? Dan krijg je uitstekende begeleiding om jezelf te ontwikkelen tot een
echte professional.

Bedrijfsprofiel

Conver ontwikkelt en produceert grensverleggende machines voor onderhoud van groen in en
rondom waterwegen. Door onze kennis en ervaring kunnen wij maatwerkoplossingen leveren voor
varende, amfibische en rijdende machines. Zo ontwikkelen wij verschillende typen maaiboten,
maarverzamelboten en baggerboten die breed inzetbaar zijn vanaf het water. Conver heeft ook
verschillende rijdende machines waaronder: driewielers, rupsdragers en borstelmachines. Op dit
moment zijn wij bezig om machines te ontwikkelen waarbij het milieu minimaal belast wordt. Machines
waarmee we ook in de toekomst maximaal kunnen presteren.
Conver is een van de toonaangevende merken van Dutch Power Company. Tot deze groep behoren
merken als Herder, Votex, Roberine en Precision Makers.

Interesse?

Ben je toe aan een nieuwe uitdaging en herken jij jezelf binnen het geschetste profiel? Dan zijn wij op zoek
naar jou! Stuur je motivatie en CV naar werkenbij@dutchpowercompany.com Wil je meer weten over de
functie? Neem dan contact op met Femke in ’t Groen: 0183-447280.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Conver - Industrieweg 18, 4283 GZ Giessen, Nederland
T +31 (0)183 44 72 72 F +31 (0)183 44 72 70 I www.conver.com
Conver maakt samen met Herder, Precision Makers, Roberine en Votex deel uit van

HET ZIT IN ONZE NATUUR

Dutch Power Company.

