UW OPENBARE RUIMTE: ONZE UITDAGING
Wij adviseren al sinds 1992 op het gebied van Openbare Verlichting en Verkeerstechniek.
Met onze innovatieve blik, oplossingsgerichte karakter, diepgravende kennis en jarenlange ervaring,
maken we het verschil op het gebied van openbare verlichting en verkeerstechniek in uw openbare ruimte.
Met onze enthousiaste collega’s werken wij o.a. voor Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en aannemers.

Voor MONTAD Tilburg zijn wij op zoek naar een fulltime

ONTWERPER / ENGINEER
OPENBARE VERLICHTING / VERKEERSINSTALLATIES (M/V)

DE FUNCTIE
Als Engineer ben je verantwoordelijk voor verschillende elektrotechnische ontwerpwerkzaamheden:
 Je werkt zelfstandig aan diverse berekeningen, tekeningen en adviesplannen
 Je voert technische en administratieve opdrachten uit
 Je communiceert met opdrachtgevers en leveranciers en je overlegt met je projectleider
 Je draagt zorg voor kwaliteit en klanttevredenheid

WIJ VRAGEN
Als Montad zijn wij een platte organisatie wat betekent dat een ieder flexibel en breed inzetbaar moet zijn. Montad
is op zoek naar nieuwe onervaren (bijv. recent afgestudeerd of carrière-switch) of ervaren collega's in de openbare
verlichting of verkeerregeltechniek. Als (junior/medior) Ontwerper / Engineer ben je beginnend/lerend of ervaren in
het ontwerpen van openbare verlichtings- en/of verkeersregelinstallaties.
Veelal in teamverband werk je met collega's aan optimaal advies/ontwerp waarin je de klantvraag vertaald.
Zowel elektrotechnisch als lichttechnisch draag je je steentje bij. Je deelt in teamverband de passie om een project
tot een goed einde te brengen.
 Je bent minimaal in het bezit van een MBO-diploma Elektrotechniek op niveau 3 of 4
 Voor de functie is het van belang dat je goed kunt samenwerken en een proactieve werkhouding hebt
 Je bent leergierig, je werkt nauwkeurig en je bent stressbestendig
 Daarnaast ben je klantvriendelijk en servicegericht
 Als je in het bezit bent van rijbewijs B is dat een pre

WIJ BIEDEN
 Een afwisselende functie en een prettige werksfeer
 Een marktconform salaris (Volgens CAO Metaal en Techniek, kleinmetaal)
 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
 25 vakantiedagen en 13 ADV-dagen
 Opleidingsmogelijkheden

REAGEREN?
Ben jij die gedreven kracht die wij zoeken? Reageer dan snel! Stuur voor 1 oktober a.s. jouw CV en motivatie
naar:

Montad
t.a.v. de heer Henk van Helvert
Herastraat 5, 5047 TX Tilburg,
Of per e-mail naar info@montad.nl.
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Henk van Helvert, telefoon 013 – 572 80 60.
Kijk voor meer informatie ook op www.montad.nl

