
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIGHT UP YOUR LIFE EN SOLLICITEER NU BIJ MONTAD!  

 

Bij Montad zijn we iedere dag druk bezig de openbare ruimte een stukje mooier en veiliger te maken door de 

inzet van verschillende licht- en verkeersoplossingen. Wij ondersteunen diverse grote partijen zoals onder 

andere rijksoverheidsdiensten, aannemers en ingenieursbureaus met kwalitatief advies en/of ontwerp.  

 

Werken bij Montad betekent werken in een dynamische projectmatige omgeving. Door de vele verschillende 

werkzaamheden weet je nooit exact hoe je week eruit zal zien. Zo kun je het ene moment bezig zijn aan een 

lichtberekening en het andere moment aan het meten op locatie. Ben jij de persoon die enthousiast wordt 

van afwisselend en uitdagend werk? Dan zien we jou graag bij ons op kantoor!  

 

Voor MONTAD Tilburg zijn wij op zoek naar een fulltime 

JUNIOR ENGINEER MBO (M/V) 
 

WAT GA JIJ DOEN? 

 Standaard tot semi complexe lichtberekeningen.  

 Ondersteunen bij diverse lichtontwerpen.  

 Kabelberekeningen.  

 Mast- en lichtmetingen.  

 Werken binnen onze SmartCity applicatie MOON. 

 Bijdragen aan de ontwikkelingen van MOON.  

 Samenwerken met onze adviseurs aan mooie projecten.  

 



 
 

 

 

BEN JIJ DIT? 

 Je bent minimaal in het bezit van een MBO diploma (bij voorkeur richting elektrotechniek). 

 Je hebt basisvaardigheden in autocad.  

 Je bent communicatief vaardig.  

 Je bent professioneel, klant- en kwaliteitsgericht en dienstverlenend. 

 Je houdt van aanpakken. 

 

WAT KRIJG JIJ? 

 Een rol waarin jij jezelf kunt ontwikkelen binnen de verlichting en verkeerstechniek.  

 Een flexibele functie – vanuit thuis, het kantoor of op locatie.  

 Mogelijkheden tot persoonlijke groei door het volgen van opleidingen, cursussen of andere wensen.  

 Een solide pensioen en arbeidsvoorwaarden conform CAO. 

 25 vakantiedagen + 13 ADV dagen bij een 40-urige werkweek. 

 Een mobiel en laptop om overal te kunnen werken.  

 Een marktconform salaris afhankelijk van jouw kennis en ervaring.  

 Ongedwongen werksfeer. 

OVERTUIGD? 

Stuur dan je CV en motivatiebrief naar o.vanderlinden@montad.nl. 

Nog vragen? Bel gerust met Oscar van der Linden op 06 51 70 53 08. 
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