
 
Heb je een achtergrond binnen de elektrotechniek? Ben je secuur, klantgericht, 

oplossingsgericht en zie jij het als een uitdaging om bij onze klanten installaties te 

voorzien en onderhoud te plegen? Dan word jij wellicht onze nieuwe technicus! 

 

ELEKTRO-/SERVICEMONTEUR TOEGANGSTECHNIEK 

 

Elreka Hekwerken 

Wij zijn een organisatie welke zich bezighoudt met het verkopen en monteren van hekwerken, 

sierhekwerken, poorten, poortautomatiseringen en toegangscontrole- en beveiligingssystemen. 

Elreka hekwerken heeft ca. 40 enthousiaste medewerkers en iedere medewerker heeft zijn eigen 

expertise. Onze organisatie denkt met zowel de zakelijke als particuliere klant mee voor een 

oplossing op maat en staat voor kwaliteit. 

 

Waar word je verantwoordelijk voor? 

Je bent dagelijks zelfstandig onderweg en verantwoordelijk voor het installeren en het probleemloos 

laten functioneren van onze installaties. 

Je bent het gezicht ons bedrijf, waardoor je een belangrijke schakel bent voor ons bij de klanten. 

 

Wat verwachten we van jou?  

- je hebt een afgeronde opleiding richting elektro-/besturingstechniek 

- je hebt minimaal 1 jaar werkervaring binnen de techniek 

- je bent fulltime beschikbaar en je vindt het geen probleem om storingsdiensten te draaien 

- je hebt kennis en ervaring op het gebied van TCP/IP is een pré.   

- je bent in het bezit van een b-rijbewijs en een VCA diploma 

- je bent woonachtig in de omgeving van Gemert (ca. 25 km) 

- je ziet problemen als een uitdaging  

 

Wat bieden we je? 

We zijn een jong en dynamisch bedrijf wat nog volop in ontwikkeling is. We vallen onder de CAO 

klein-metaal met een marktconform salaris. Zodra je zelfstandig functioneert zul je direct de 

beschikking hebben over een compleet ingerichte werkbus. Om zo onze klanten perfect te kunnen 

bedienen!! 

 

Herken je jezelf in bovenstaand profiel? En ben je geïnteresseerd?  

Stuur dan voor je motivatie met recente CV en pasfoto naar: info@elreka.nl 

of naar:  

Elreka Hekwerken BV  

t.a.v. Dhr. M. Renders 

Dommel 26-28, 5422 VH Gemert 

 

Wil je graag nog meer informatie ontvangen?  

Bezoek onze website www.elreka.nl of bel ons via 0492-366350. 


