
LEIDINGGEVEND MONTEUR 
ELEKTROTECHNIEK

EEN GREEP UIT JOUW TAKEN

Aansturen van en opdrachten geven aan monteurs en het monitoren van de voortgang en
kwaliteit;
Samen met de projectleider deelnemen aan de (kick-off) projectbesprekingen om te
overleggen over de kaders waarbinnen jij en je medewerkers het werk zullen opleveren, zoals
leveringsomvang, projectplanning, specificaties/tekeningen en rapportagelijnen;
Inschatten en beoordelen van het project op basis van het bestek, het (uren-)budget, de
planning en de techniek;

Als Leidinggevend Monteur Elektrotechniek voor een van de Twentse ziekenhuizen, ben jij samen
met de projectleider verantwoordelijk voor alle opdrachten die je krijgt van onze klant. Je zit bij
bouwvergaderingen, zet opdrachten om in werkbonnen en zorgt ervoor dat de monteurs
waaraan jij leiding geeft, alle benodigde informatie voor hun opdrachten krijgen. Je maakt
tekeningen voor modificaties en zorgt voor de bestelling van materialen. Je krijgt veel vrijheid en
bepaalt zelf hoe je het werk verdeelt. Je werkt heel nauw samen met je collega-monteurs op de
locatie; jullie zorgen er samen voor dat de klant tevreden is en altijd bij jullie terecht kan. Waar
nodig help je je collega’s dan ook met de uitvoering van de geplande werkzaamheden. Jouw
belangrijkste verantwoordelijkheden bestaan onder andere uit het:

SAMEN PLEZIER IN ONS WERK 

Wij geloven in de kracht van samen. Samen met collega’s
bereik je meer. Wij willen anderen inspireren door het
plezier waarmee we ons werk doen. Daarvoor creëren wij de
beste werkomgeving. 

VAKMANSCHAP
De kwaliteit van ons werk staat voor ons voorop. Wij werken
daarom met vakmensen. En dat zie je terug in ons werk:
vakkundig, met oog voor verbetering en vol trots. 

MINDER VERSPILING
Wij werken op een slimme, duurzame manier. We gaan
zuinig om met grondstoffen en hergebruiken materiaal. We
kopen slim in en gaan respectvol om met de tijd van een
ander

EIGENAARSCHAP
Vrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid; daarvoor staat
deze kernwaarde bij ons. Vrijheid in het werk, om te leren,
proberen en innoveren. Om zelf te onderzoeken wat het best
werkt. Het vertrouwen dat onze mensen weten wat het best
is. Omdat zij expert zijn in hun vakgebied. En de
verantwoordelijkheid die iedere collega neemt om bij te
dragen aan het eigen succes én dat van collega’s en klanten.

SOLLICITEREN?
Interesse? Stuur dan je cv en motivatie naar
solliciteren@winkelstechniek.nl.  
Heb je nog inhoudelijke vragen over de vacature, dan kun je
contact opnemen met Marlien Nieuwenhuizen, zij is te
bereiken via telefoonnummer 06-10992403.

MEER INFORMATIE OVER DEZE VACATURE VIND JE OP
WWW.WINKELSTECHNIEK.NL

ONZE KERNWAARDEN

Werken als meewerkend leidinggevende op een vaste, unieke locatie met veel vrijheid en
eigen verantwoordelijkheid: dat is wat deze baan tot een van de mooiste banen in de
elektrotechniek maakt! De zorg voor patiënten heeft altijd voorrang op deze locatie; jij
begrijpt dit en zorgt ervoor dat je dagelijks in overleg blijft met de klant over de uit te
voeren werkzaamheden, zodat de patiëntenzorg altijd kan doorgaan. 

mailto:solliciteren@winkelstechniek.nl

