
 

 

Heb je oog voor detail, werk je graag in de buitenlucht 

én ben je servicegericht? Dan word jij wellicht onze nieuwe:  

Junior Hekwerkmonteur 

Elreka Hekwerken is een toonaangevende leverancier van stalen hekwerken in alle soorten en maten. Van gaas- en sierhekwerk 

tot industriële spijlenhekwerken en van draai- en schuifpoorten tot uitgekiende systemen voor toegangsbeheersing en 

terreinbeveiliging. Onze kracht is een doeltreffende totaaloplossing. We ontwikkelen onze hekwerken in eigen huis, voorzien de 

klant van helder advies en verzorgen de installatie en het onderhoud. Zelfs het realiseren en plaatsen van complete 

sportveldomheiningen, ballenvangers en reclamebord ophangsystemen worden met een gerust hart aan ons overgelaten.  

Als junior Hekwerkmonteur word je opgeleid  tot volwaardig hekwerkmonteur. Je vormt een koppel met een ervaren 

hekwerkmonteur die je de kneepjes va het vak leert. Samenwerking en collegialiteit zijn erg belangrijk, omdat je samen één 

team vormt. Jullie hoofdtaak is het monteren van complete hekwerkprojecten op diverse locaties. We beschikken over een 

breed assortiment aan hekwerken welke je allemaal leert te monteren. Als hekwerkmonteur ben jij HET gezicht van Elreka 

Hekwerken en heb je de verantwoordelijkheid om bij elke klant optimale service te verlenen.   

Wie zoeken wij? 

• Je beschikt over MBO werk- en denkniveau (schoolverlaters vragen wij ook om te solliciteren) 

• Je bent minimaal 28 uren per week beschikbaar 

• Je woont maximaal 10 km van onze vestiging in Gemert 

• Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband goed functioneren 

• Je beheerst de Nederlandse taal in woord- en geschrift  

• Ervaring in het monteren van hekwerken is geen vereiste, interesse in montage wel 

• Bezit van een b-rijbewijs is niet noodzakelijk 

 

Persoonlijkheidsprofiel: 

Om deze functie goed en met plezier uit te kunnen voeren zoeken wij een enthousiaste, gedreven aanpakker met de volgende 

vaardigheden en eigenschappen: 

• Klantvriendelijke en servicegerichte opstelling 

• Technisch inzicht 

• Flexibel  en bereidheid om over te werken 

• Zelfstandig en secuur  

• Representatief overkomen   

• Probleem- en oplossingsgericht 

 

Wat bieden wij? 

Een zeer afwisselende en uitdagende baan in een prettige werksfeer. We hanteren de  cao Metaal & Techniek. Inschaling vindt 

plaats op basis van meegebrachte kennis en ervaring. 

 

Interesse 

Wij nodigen je uit om te reageren voor 10 juni 2016 als je volledig voldoet aan de gestelde functie-eisen. Voor aanvullende 

informatie over de functie kun je contact opnemen met Freek Arts (Financieel controller) of Marcel Lurling (Directeur)           

0492-366350 of mailen naar info@elreka.nl 


