
 
 
 
 

Kwaliteit, flexibiliteit, duurzaamheid 
en service staan centraal bij Klik. 

 
 

Het gehele installatietraject van idee en ontwerp tot de uitvoering en het 
onderhoud kan Klik volledig verzorgen. 

 
 
 
 
 
 
Klik Elektrotechniek is een landelijk opererend middelgroot installatiebedrijf werkzaam op het gebied 
van elektrotechniek, centrale verwarming, luchtbehandeling- en koeltechniek, regel-, ICT-, en 
beveiligingssystemen. Wij leveren en onderhouden complete installaties voor voornamelijk de 
utiliteitsbouw. 
 
Om onze servicegraad, punctualiteit en professionaliteit op een hoog niveau te houden investeren wij in 
goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers. 
 
Om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen zoeken wij een Allround Chef-Monteur E-installaties. 
 
Als Allround Chef-Monteur E word je ingezet op diverse projecten van onze opdrachtgevers voor het 
verrichten van werkzaamheden aan (onderdelen van) complexe installaties. Je bent onder meer bezig 
met aanleg dan wel onderhoud aan elektrotechnische installaties. Hierbij word je ingezet op 
meerdere projecten waar je zelfstandig of met een collega de werkzaamheden uitvoert. 
 
Functie Profiel: 

− Kennis van de installatievoorschriften NEN 1010; 
− Kennis van de NEN2535 is een pré; 
− Je hebt ervaring in het leidinggeven aan een groep van uitvoerende medewerkers op de 

projectlocatie; 
− Overleg kunnen voeren met de klant over de gewenste aanpassingen aan de installatie en dit 

ten uitvoer brengen; 
− Nemen van beslissingen om problemen en knelpunten op te lossen; 
− Opnemen van werkzaamheden en bijbehorende materialen selecteren; 
− Verzorgen van een correcte administratie met betrekking tot het project en het bijhouden van 

meer- minderwerk; 
− Oplossen van problemen waarbij je gebruik kunt maken van jouw brede technische kennis. Zo 

is het lezen van tekeningen/ maken van revisietekeningen geen probleem en ben je in het bezit 
van minimaal VCA VOL; 

− Je hebt minimaal een vakgerichte opleiding op MBO niveau voltooid; 
− Je hebt 5 jaar (aantoonbare) ervaring in een soortgelijke functie; 
− Je beschikt over een rijbewijs B. 

 
Klik biedt: 

− Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden; 
− Een flexibele en dynamische werkomgeving; 
− Een informele en collegiale sfeer; 
− Het werken in een team van enthousiaste collega’s; 
− Doorgroeimogelijkheden binnen het bedrijf; 
− Mogelijkheid tot het volgen van diverse opleidingen. 

 
Geïnteresseerd? Stuur dan jouw sollicitatie met C.V. naar: 
 
Klik Electrotechniek B.V. 
Postbus 22790 
1100 DG  AMSTERDAM 
 
of via mail naar: 
 
info@klikbv.nl 
 
 

VACATURE  

Allround Chef-Monteur E (M/V) 


