
 
 

 

 

Wil jij werken aan uitdagende projecten in besturingstechniek en industriële automatisering ? 
Dan is het zeker de moeite waard om binnenkort eens kennis te maken. 

 

Van de Kar is een elektrotechnisch bedrijf gespecialiseerd in de industriële automatisering. 
Voor onze klanten verzorgen wij het gehele traject van probleemstelling tot een werkende 
oplossing. Om dit te realiseren hebben we o.a. de volgende disciplines in huis: E-hardware 
engineering, softwareontwikkeling, paneelbouw, elektrotechnische montage, in bedrijf name, 
service en nazorg. 

 

Ben jij de Software engineer die bij ons 
de volgende taken op zich neemt:  

 Aan de hand van de wensen en eisen 
van de klant schrijf je functionele en 
technische specificaties. 

 Je programmeert o.a. PLC, SCADA, 
robotica en servo systemen voor diverse 
machines, productielijnen en installaties 
in de industriële automatisering. 

 Na een gedegen voorbereiding, verzorg 
jij het testen en het in bedrijf stellen bij 
onze klanten. 

Vereisten of pré 

 Minimaal een hbo-diploma industriële 
automatisering of elektrotechniek of 
vergelijkbaar niveau door werkervaring. 

 Enkele jaren ervaring in een 
vergelijkbare functie is een pré. 

 Goede beeldvorming en inzicht in 
machines of processen. 

 Een rijbewijs B. 
 Betrokkenheid bij het werk, 

klantgerichtheid en een positieve en 
collegiale instelling zijn kernwaarden 
binnen ons bedrijf. 

 

Ben jij de Monteur die bij ons de volgende 
taken op zich neemt:  

 Je werkt zelfstandig en/of samen met 
collega (hulp)monteurs aan 
industriële elektrotechnische 
installaties bij onze klanten. 

 Je bent gespecialiseerd in het 
installeren, onderhouden, repareren 
en testen van verschillende 
elektrotechnische installaties.  

 Je draagt zorg voor het bijwerken van 
tekeningen en projectdocumentatie. 

 
Vereisten of pré 

 Een afgeronde opleiding 
Elektrotechniek op MBO 3/4 niveau of 
vergelijkbaar niveau door 
werkervaring. 

 Specifieke ervaring met het 
bekabelen van meet- en 
regeltechniek en machines. 

 Een rijbewijs B. 
 Je moet opgeruimd kunnen werken. 

Verder speelt goed overleg met de 
opdrachtgever ter plaatse een 
belangrijke rol in je werk. 

 Betrokkenheid bij het werk, 
klantgerichtheid en een positieve en 
collegiale instelling zijn kernwaarden 
binnen ons bedrijf 
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Wil jij werken aan uitdagende projecten in besturingstechniek en industriële automatisering? 
Dan is het zeker de moeite waard om binnenkort eens kennis te maken.

Van de Kar is een elektrotechnisch bedrijf gespecialiseerd in de industriële automatisering. Voor onze klanten verzorgen wij het 
gehele traject van probleemstelling tot een werkende oplossing. Om dit te realiseren hebben we o.a. de volgende disciplines in huis: 
E-hardware engineering, softwareontwikkeling, paneelbouw, elektrotechnische montage, in bedrijf name, service en nazorg.

Ben jij de Software engineer die bij ons de volgende taken op zich neemt:

■  Aan de hand van de wensen en eisen van de klant schrijf je functionele en 
technische specificaties.

■  Je programmeert o.a. PLC, HMI, SCADA, robotica en servo systemen voor diverse 
machines, productielijnen en installaties in de industriële automatisering.

■  Na een gedegen voorbereiding, verzorg jij het testen en het in bedrijf stellen bij onze 
klanten.

Vereisten of pré
■  Minimaal een hbo-diploma industriële automatisering of elektrotechniek of 

vergelijkbaar niveau door werkervaring.
■  Enkele jaren ervaring in een vergelijkbare functie is een pré.
■  Goede beeldvorming en inzicht in machines of processen.
■  Een rijbewijs B.
■  Betrokkenheid bij het werk, klantgerichtheid en een positieve en collegiale instelling 

zijn kernwaarden binnen ons bedrijf.

Naast je diploma’s en ervaring, moet je vooral plezier hebben in je werk en je thuis 
voelen binnen het team.

Wat hebben we te bieden
■  Een leuk bedrijf met prettige collega’s, die in samenwerking mooie dingen 

realiseren.
■  Je hebt veel vrijheid en verantwoordelijkheid.
■  Auto van de zaak, een laptop en smartphone.
■  Scholing en doorgroeimogelijkheden.
■  Korte lijntjes.
■  25 vakantiedagen en 13 atv-dagen vrij op te nemen, cao Technisch Installatiebedrijf.
■  Zelf kiezen of je overwerk laat uitbetalen of inwisselt voor vrije tijd.
■  Personeelsfeesten en teamuitjes. 

Ben jij de Monteur die bij ons de volgende taken op zich neemt:

■  Je werkt zelfstandig en/of samen met collega (hulp)monteurs aan industriële 
elektrotechnische installaties bij onze klanten.

■  Je bent gespecialiseerd in het installeren, onderhouden, repareren en testen van 
verschillende elektrotechnische installaties.

■  Je draagt zorg voor het bijwerken van tekeningen en projectdocumentatie.

Vereisten of pré
■  Een afgeronde opleiding Elektrotechniek op MBO 3/4 niveau of vergelijkbaar niveau 

door werkervaring.
■  Specifieke ervaring met het bekabelen van meet- en regeltechniek en machines.
■  Een rijbewijs B.
■  Je moet opgeruimd kunnen werken. Verder speelt goed overleg met de 

opdrachtgever ter plaatse een belangrijke rol in je werk.
■  Betrokkenheid bij het werk, klantgerichtheid en een positieve en collegiale instelling 

zijn kernwaarden binnen ons bedrijf

Naast je diploma’s en ervaring, moet je vooral plezier hebben in je werk en je thuis 
voelen binnen het team.

Wat hebben we te bieden
■  Een leuk bedrijf met prettige collega’s, die in samenwerking mooie dingen 

realiseren. 
■  Je hebt veel vrijheid en verantwoordelijkheid.
■  Servicebus met complete inrichting en gereedschappen, een tablet en smartphone.
■  Scholing en doorgroeimogelijkheden.
■  Korte lijntjes. 
■  25 vakantiedagen en 13 atv-dagen vrij op te nemen , cao Technisch Installatiebedrijf
■  Zelf kiezen of je overwerk laat uitbetalen of inwisselt voor vrije tijd.
■  Personeelsfeesten en teamuitjes. 

Ben jij de Leidinggevende Monteur die bij ons de volgende 
taken op zich neemt:

■  Je werkt zelfstandig en/of samen aan industriële elektrotechnische installaties bij 
onze klanten en begeleid (hulp)monteurs en leerlingen.

■  Je bent gespecialiseerd in het installeren, onderhouden, repareren en testen van 
verschillende elektrotechnische installaties.

■  Je draagt zorg voor het bijwerken van tekeningen en projectdocumentatie.

Vereisten of pré
■  Een afgeronde opleiding Elektrotechniek op MBO 4 niveau of vergelijkbaar niveau 

door werkervaring.
■  Specifieke ervaring met het bekabelen van meet- en regeltechniek en machines.
■  Een rijbewijs B.
■  Je moet opgeruimd kunnen werken. Verder speelt goed overleg met de 

opdrachtgever ter plaatse een belangrijke rol in je werk.
■  Betrokkenheid bij het werk, klantgerichtheid en een positieve en collegiale instelling 

zijn kernwaarden binnen ons bedrijf
■  Minimaal 2 jaar ervaring als leidinggevende in een soortgelijke functie.

Naast je diploma’s en ervaring, moet je vooral plezier hebben in je werk en je thuis 
voelen binnen het team.

Wat hebben we te bieden
■  Een leuk bedrijf met prettige collega’s, die in samenwerking mooie dingen 

realiseren. 
■  Je hebt veel vrijheid en verantwoordelijkheid.
■  Servicebus met complete inrichting en gereedschappen, een tablet en smartphone.
■  Scholing en doorgroeimogelijkheden.
■  Korte lijntjes. 
■  25 vakantiedagen en 13 atv-dagen vrij op te nemen , cao Technisch Installatiebedrijf 
■  Zelf kiezen of je overwerk laat uitbetalen of inwisselt voor vrije tijd.
■  Personeelsfeesten en teamuitjes.

Ben jij de Chef werkplaats paneelbouw die bij ons de volgende 
taken op zich neemt:

■  Je werkt zelfstandig en/of samen met collega (hulp)monteurs aan panelen voor 
industriële elektrotechnische installaties.

■  Als chef werkplaats stuur je een team aan bestaande uit monteurs, hulpmonteurs en 
begeleid je leerlingen.

■  Je bent gespecialiseerd in het installeren, bedraden en testen van verschillende 
elektrotechnische componenten.

■  Je draagt zorg voor het bijwerken van tekeningen en projectdocumentatie.
■  Je hakt snel knopen door en ziet het als een uitdaging om jouw team te inspireren 

om tot een hoger niveau te komen.

Vereisten of pré
■  Een afgeronde opleiding Elektrotechniek op MBO 4 niveau of vergelijkbaar niveau 

door werkervaring.
■  Specifieke ervaring met het bedraden van meet- en regeltechniek.
■  Een rijbewijs B.
■  Je moet opgeruimd kunnen werken. Verder speelt goed overleg met de 

projectleiding en engineers een belangrijke rol in je werk.
■  Betrokkenheid bij het werk, klantgerichtheid en een positieve en collegiale instelling 

zijn kernwaarden binnen ons bedrijf
■  Minimaal 2 jaar ervaring als leidinggevende in een soortgelijke functie.

Naast je diploma’s en ervaring, moet je vooral plezier hebben in je werk en je thuis 
voelen binnen het team.

Wat hebben we te bieden
■  Een leuk bedrijf met prettige collega’s, die in samenwerking mooie dingen 

realiseren. 
■  Je hebt veel vrijheid en verantwoordelijkheid.
■  Een moderne goed ingerichte werkplaats, machines, gereedschap(skoffer), een 

tablet en smartphone.
■  Scholing en doorgroeimogelijkheden.
■  Korte lijntjes. 
■  25 vakantiedagen en 13 atv-dagen vrij op te nemen, cao Technisch Installatiebedrijf 
■  Zelf kiezen of je overwerk laat uitbetalen of inwisselt voor vrije tijd. 
■  Personeelsfeesten en teamuitjes.

Reageren op een van deze vacatures
per email naar: info@vandekar-elektrotechniek.nl


