UW OPENBARE RUIMTE: ONZE UITDAGING
Montad is al sinds 1992 een dynamisch advies-/ ingenieursbureau op het gebied van (slimme)
elektrotechniek in de openbare ruimte (o.a. openbare verlichting en verkeerstechniek). Met onze
enthousiaste collega’s werken wij landelijk voor o.a. Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, industrie en de
installatiebranche. In ons vakgebied geven wij advies, ontwerpen nieuwe projecten, voeren het beheer,
organiseren inspecties en ontwikkelen eigen innovaties. Montad is gevestigd in Zuid en Noord Nederland
(Tilburg / Assen). Vanwege de opkomst van slimme techniek in de openbare ruimte en onze diensten die
hier haarfijn op aansluiten zijn wij een groeiend bedrijf en altijd op zoek naar vernieuwing en versterking.
Spreekt ons bedrijf jou aan en wil jij werken in een jong en dynamisch team met korte communicatielijnen in
een plezierige informele werksfeer? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Voor MONTAD Assen zijn wij op zoek naar een fulltime

ADVISEUR / PROJECTLEIDER
DE FUNCTIE
Als Adviseur / Projectleider ben je verantwoordelijk voor verschillende licht- en elektrotechnische projecten:
 Je bent in staat zelfstandig diverse projecten in te richten, uit te voeren en te controleren
 Je stuurt waar nodig projectmedewerkers aan en ondersteunt inhoudelijk in de uitvoering (binnen/buiten)
 Je geeft advies en stelt adviesrapportages op voor diverse klanten
 Je bent het aanspreekpunt voor de klant en stemt de projecten inhoudelijk af
 Je bent klantgericht en doet aan klantenbinding

WIJ VRAGEN
Als Montad zijn wij een platte organisatie wat betekent dat een ieder flexibel en breed inzetbaar moet zijn. Als
adviseur / projectleider werk je zelfstandig en ben je flexibel inzetbaar voor diverse projecten. Je bent procesmatig
en inhoudelijk de spin in het web en stuurt diverse medewerkers inhoudelijk in projecten aan. Je bent de persoon
die zich verantwoordelijk voelt voor zijn/haar projecten en de passie heeft om een project tot een goed einde te
brengen. Montad is op zoek naar een elektrotechnicus met ervaring in de openbare verlichting /
verkeerregeltechniek / installatietechniek of vergelijkbaar (advies / uitvoerend).
 Je bent minimaal in het bezit van een MBO-diploma Elektrotechniek 4 of gelijkwaardige technische opleiding
 Je hebt een HBO werk- en denkniveau
 Voor de functie is het van belang dat je goed kunt samenwerken en een proactieve werkhouding hebt
 Je bent leergierig, gedreven en stressbestendig
 Je hebt een hands-on mentaliteit
 Daarnaast ben je klantvriendelijk en servicegericht

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
 Diverse opleidingsmogelijkheden

REAGEREN?
Ben jij die gedreven kracht die wij zoeken? Reageer dan snel! Stuur jouw CV en motivatie naar:

Montad
t.a.v. de heer Robbert Dijkema
Hof van Parijs 10b, 9403 DA Assen,
Of per e-mail naar info@montad.nl.
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Robbert Dijkema via mail info@montad.nl of per
telefoon 013 – 572 80 80
Kijk voor meer informatie ook op www.montad.nl

