
 
 
 
 

 

 

 

 

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. 

 

Tekenaar  

 
 

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 medewerkers. 
 
Als tekenaar kom je te werken op het bedrijfsbureau Klik Electrotechniek B.V. te Amsterdam. Je bent 
verantwoordelijk voor het ontwerpen van nieuwe (elektrotechnische) installaties in CAD-systemen. 
Binnen de tekenafdeling wordt er gewerkt met 2 tekenprogramma’s, te denken aan AutoCAD en 
StabiCAD. Je maakt aanpassingen in bestaande systemen en tekeningen of as-build systemen. Dit doe 
je soms vanuit een bestek tekening, echter gebeurt dit in de praktijk meestal vanaf een schets.  
 
Je staat in contact met projectleiders, werkvoorbereiders en de monteurs. Eventueel heb je contact 
met de klant of met onderaannemers.  
 
FUNCTIE EISEN 
 

- Je bent in het bezit van een MBO niveau 4 opleiding binnen de elektrotechniek;  
- Je hebt ruime ervaring in een soortgelijke functie;  
- Je hebt gewerkt met AutoCAD en StabiCAD;  
- Kennis van relevante wet- en regelgeving;  
- Je bent communicatief vaardig en hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal;  
- Verder heb je een klantvriendelijke en flexibele instelling.  

 
 
WAT BIEDEN WIJ 
 
Klik Electrotechniek B.V. biedt je een leuke werkplek bij een mooi installatiebedrijf in Amsterdam.  
Het eerste jaar krijg je een contract voor bepaalde tijd aangeboden waarna het contract, in overleg, 
kan worden omgezet in onbepaalde tijd.  
Het salaris is afhankelijk van je ervaring en kennis. Daarnaast worden je passende arbeidsvoorwaarden 
aangeboden volgens het geldende CAO. En er zijn opleidingsmogelijkheden om jezelf verder te 
ontwikkelen binnen je vakgebied.  
 
 
 
Ben je enthousiast geworden?! 
 
 
Solliciteer dan op deze vacature via mail info@klikbv.nl.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Klik Elektro– en Klimaattechniek 
 

020—696 68 85 
 

Hoogoorddreef 78 020—696 76 30 
1101 BG Amsterdam  info@klikbv.nl www.klikbv.nl 
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