TREEE Energy zoekt!

energy.treee.nl

Monteur Middenspanningsnetten
Bedrijfsprofiel
Onze opdrachtgever waarvoor je gaat werken is een gerenormeerde aannemer
aanleg en onderhoud van ondergrondse infrastructuur. Het leggen van kabels en
leidingen voor communicatie-netwerken, gas, water, elektra en riolering.

Bedrijfscultuur
De medewerkers van onze opdrachtgever zijn hoog gekwalificeerd en zeer
ervaren. Ze hanteren korte communicatielijnen en waardoor de flexibiliteit van
het bedrijf groot is. Onze opdrachtgever investeert continu in additionele
vakopleidingen voor zijn personeel.

Functie omschrijving
De monteur middenspanningsnetten werkt samen met een monteur
middenspanningsnetten en met een grond/- kabelwerker. De monteur
middenspanningsnetten werkt onder leiding van een uitvoerder en bij diens
afwezigheid valt hij onder de operationeel directeur.
Hoofdtaken:
 Hij verricht de benodigde voorbereidingswerkzaamheden zoals tekening
lezen, leidingtracé uitzetten en markeren, kabels en leidingen lokaliseren,
proefsleuven graven en maatschetsen maken.
 • Het graven en obstakelvrij maken, het aanvullen en verdichten en
afwerken van sleuven bij open en gesloten verhardingen.
 Wanneer dit nodig is, de loop van de leiding(en) aanpassen.
 Het plaatsen van een elektra meteropstelling en aansluiten.
 Het opnemen en inschatten van schades en deze repareren.
 Het plaatsen van een bouwkast en deze volgens de richtlijnen aansluiten.
 Het maken van verbindingen in de laag en middenspanning netwerken.
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 Het maken van eindsluitingen in trafo en schakelruimtes. Tevens installeert
hij schakel en trafo stations en pleegt desgewenst onderhoud aan deze
ruimtes.
 Het uitvoeren van controles en inspecties ten aanzien van het eigen
gemaakte werk.
 Het in gebruik nemen van een werk dat na controle akkoord bevonden is.
 Het maken van een maatschets na afronding van de werkzaamheden.

Functie eisen


Minimaal LBO niveau technische opleiding, eventueel aangevuld met
vakgerichte opleidingen.
 Flexibele instelling
 Oplossingsgericht denken
 Fulltime beschikbaar
Interesse? Reageer direct of neem contact op! 0478-512000 - 0620422665 U kunt
reageren via henk@treee.nl of u kunt zich inschrijven.
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