
 
 
 

Vacature monteur elektrotechniek – 32-40 uur per week - Gouda 
 

 
 
Over Van Beek Elektro 
“Uw vertrouwde elektromonteur, maar dan beter.”, dat is de belofte die wij, Marco en 
Remon van Beek, doen aan onze klanten en medewerkers. Mooi verhaal horen we je 
denken, maar hoe doen ze dat dan? Om te beginnen hebben wij en ons personeel een grote 
liefde voor het vak. We hebben oog voor onze klanten én onze medewerkers. En last but not 
least; we doen nooit concessies op kwaliteit. Van Beek Elektro verzorgt met 15 mensen 
elektrotechniek in de breedste zin van het woord. Van een stopcontact plaatsen in een 
bovenwoning tot het beheer van de volledige technische installatie van één van de grootste 
concertzalen van Nederland. Veelzijdiger dan dit ga je het niet vinden! 



 
 
 

Bedrijfscultuur 
Van Beek Elektro is een familiebedrijf dat 10 jaar geleden is opgericht door de broers Marco 
en Remon van Beek. Zij leiden het bedrijf nog altijd met passie en energie. Ondanks de groei 
en diverse overnames die er geweest zijn, staan de kernwaarden van de start van het bedrijf 
nog steeds hoog in het vaandel. De directie is heel benaderbaar. De werksfeer is informeel, 
maar er heerst ook een gezonde “niet lullen, maar poetsen” mentaliteit. Meerdere keren 
per jaar zijn er teamuitjes om de band tussen de medewerkers nóg hechter te maken. In de 
afgelopen periode zijn we al eens gaan bowlen en kleiduivenschieten. Heb jij een goede 
suggestie voor onze volgende activiteit? 
 
Waar zijn we naar op zoek? 
We zijn op zoek naar een fulltime monteur elektrotechniek. Je werkt grotendeels zelfstandig 
en bent, naast een rijbewijs, in het bezit van een afgeronde opleiding elektrotechniek, 
minimaal op niveau MBO 3. Je hebt kennis van de normen NEN 1010 en NEN 3140 en wilt je 
graag verder ontwikkelen. Als dat past voor jou, kun je al snel bij ons aan de slag. Heb je nog 
geen afgeronde opleiding, maar wel affiniteit met techniek? En ben je bereid het vak bij ons 
te leren? Ook dan dagen we je uit te solliciteren. Samen kunnen we een plan ontwikkelen 
om je (intern) op te leiden. 
 
Wie ben jij? 

• Gek op je werk 
• Kwaliteitsgericht 
• Teamplayer 
• Positieve instelling 

 
Jouw plek binnen de organisatie 
Als monteur elektrotechniek val je rechtstreeks onder de directie van ons bedrijf. Kleinere 
klusjes handel je zelfstandig af. Bij grote projecten zijn de projectleider en leidinggevend 
monteur elektrotechniek je belangrijkste klankbord. Door goed te luisteren naar de meer 
ervaren medewerkers in ons bedrijf en door veel vragen te stellen ontwikkel je jezelf. Zo 
bouwen we samen aan een sterk team.  
 
Hoe ziet jouw dag er ongeveer uit bij Van Beek Elektro? 
Je werkdag start rond 6.30 uur als je samen met de leidinggevend monteur elektrotechniek 
in een mooie Van Beek Elektro bus vanuit huis of vanaf de zaak vertrekt naar een 
opdrachtgever. Even voor 7.00 uur arriveer je en praat je onder het genot van een kop koffie 
bij met je collega’s en de andere mensen die al ter plaatse zijn. Je gaat zelfstandig aan de 



 
 
 

slag, maar loopt na een uur tegen een probleem aan. Omdat je twijfelt over de juiste 
aanpak, check je bij de leidinggevend monteur elektrotechniek die samen met jou ter 
plaatse is, hoe hij deze uitdaging zou aanpakken. Na je ongezonde, maar overheerlijke lunch 
knal je vooruit, omdat je precies weet wat je die middag moet doen. Tevreden over het werk 
dat je hebt verricht wens je de opdrachtgever rond 16.15 uur een fijne avond. Samen met de 
leidinggevend monteur bel je vanuit de auto met Marco of Remon om te vertellen hoe jullie 
dag is verlopen en om te horen waar je morgen naar toe moet. Moe en voldaan plof je even 
later thuis op de bank. 
 
Arbeidsomstandigheden 
Van Beek Elektro heeft niet alleen opdrachtgevers in de regio Gouda, maar ook ver 
daarbuiten. Dat betekent dat reizen een onderdeel van je werk vormt. Geregeld werk je op 
een bouwplaats. Hierdoor kun je tijdens je werk last hebben van herrie, stof en chagrijnige 
timmermannen. Van ons mag je verwachten dat we zorgen voor goed materiaal om je werk 
veilig en efficiënt uit te oefenen. We zijn zuinig op onze medewerkers. Dus hoewel we hard 
werken, is er ook altijd oog voor een gezonde verhouding tussen arbeid en rust.  
 
Arbeidsvoorwaarden 
Jouw arbeidscontract valt onder de cao Metaal en Techniek. Daarmee ben je gegarandeerd 
van een net salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een collectieve 
pensioenregeling. De functie van monteur elektrotechniek hebben we ingeschaald in salaris-
functiegroep 6. Omdat we veel waarde hechten aan ons personeel zijn we bereid een salaris 
te betalen boven het cao-loon. Een normale werkweek bij Van Beek Elektro is 40 uur. 
Hierdoor bouw je naast 25 vakantiedagen ook nog eens 12 atv-dagen op.  
 
Solliciteren? 
Stuur dan je CV en motivatie vóór vrijdag 26 februari naar marco@vanbeekelektro.com 
Meer informatie? Neem dan contact op met Marco van Beek via telefoonnummer 06-
83567616. 
 
Werken bij Van Beek Elektro is zó leuk dat we geloven dat we zelf prima in staat zijn om deze 
vacature in te vullen. Daarom hoeven recruiters en detacheerders zich niet bij ons te melden. 
 


