Vacature Paneelbouwer

Hou jij ervan om zelfstandig panelen te bouwen, maar ook om
aansluitwerkzaamheden te verrichten in het veld?
Over ons:
LUTEC Luchttechniek, gevestigd te Veenendaal, werkt vanuit een unieke positie in de
markt. LUTEC adviseert, levert, monteert en onderhoudt installaties op het gebied van
industriële klimaattechniek. Dit doen wij hoofdzakelijk in Nederland en België, maar voor
sommige klanten gaan wij verder de grens over. Ons team groeit en telt momenteel ca. 25
enthousiaste collega’s. Naast dit gemotiveerde team vormen innovatie en de door ons zelf
ontwikkelde producten en oplossingen de kern van ons succes. Onze producten leveren een
belangrijke bijdrage aan een gezond en milieuvriendelijk werkklimaat en een verbeterde
productiviteit.

Wij zoeken een: Paneelbouwer
Als Paneelbouwer maak je onderdeel uit van onze afdeling besturingstechniek. Je
werkzaamheden bestaan uit het bouwen, bedraden en afmonteren van paneel-, regel- en
besturingskasten. Dit doe je aan de hand van elektrische schema’s. Daarnaast test en
controleer je de verschillende installaties voordat ze worden uitgeleverd naar de klant. Als
paneelbouwer werk je voornamelijk vanuit onze locatie in Veenendaal maar daarnaast zal je
ook geregeld een dag meegaan met één van onze monteurs op locatie om daar vanuit jouw
elektrische kennis ondersteuning te geven.
Je bent nauwkeuring, zelfstandig en vindt het leuk om in een dynamische omgeving te
werken en houdt van uitdagingen.

Wat ga je doen?
•
•
•
•
•

Elektrisch en mechanisch bouwen van schakel- en besturingskasten
Nacontrole uitvoeren n.a.v. checklists en ervaring
Periodiek je zelfgebouwde kasten aansluiten in het veld
Elektrische ondersteuning van de buitendienst verzorgen
Verantwoordelijkheid dragen voor de eigen werkplaats
Waar mogelijk kasten voorzien van PLC programma’s
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Vacature Paneelbouwer

Herken jij jezelf hierin?
▪
▪
▪
▪
▪

MBO werk- en denkniveau met elektra kennis. Afgeronde MBO opleiding niveau 3 of
4 richting Elektrotechniek is een pre
Minimaal 1 jaar ervaring met paneelbouw
Elektra tekeningen kunnen lezen
Hoge mate van verantwoordelijkheid en nauwkeurigheid
Zelfstandig, sturend en controlerend

Wat bieden wij jou?
•
•
•
•
•
•

Een uitdagende en sterk afwisselende baan
Het werken in een succesvolle, snelgroeiende onderneming
Prettige werksfeer in een dynamisch team waarbinnen jij jezelf verder kunt
ontwikkelen
No-nonsense cultuur en informele sfeer
Passende beloning en goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Voor informatie over onze projecten: lutec.nl/projecten

Contact:
Ben je geïnteresseerd? E-mail dan je cv met motivatiebrief naar pz@lutec.nl of bel Nanette
van der Mark op 0318-743180.
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