
 
 
Wij zoeken een energieke testmonteur voor elektrische 
distributiesystemen (fulltime) 
 

Inhoud van de functie in het kort: 

• Als testmonteur test je de verdelers die de monteurs afleveren. Je controleert aan de hand 
van een controlelijst en met behulp van de ontwerpen van je collega’s van de 
calculatieafdeling of de verdeler op de juiste manier is samengesteld. Je gaat na of de 
verdelers voldoen aan de normen. 

• Je let er bij iedere verdeler ook op dat deze op een nette manier is samengesteld en een 
visitekaartje is van ons bedrijf. 

• Als je tegen problemen aanloopt ga je samen met de verantwoordelijke monteur, de  
werkvoorbereider of de calculator zoeken naar een oplossing. 

• Als je conclusie is dat de monteur die de verdeler heeft gemaakt zichzelf kan verbeteren door 
volgende verdelers op een andere manier te bedraden of samen te stellen dan ga je met hem 
of haar in gesprek. Je collega leert hiervan en je ziet in de loop der tijd dat deze 
leermomenten bijdragen aan zijn/haar ontwikkeling. 

• Je stelt een testrapport op en koppelt de belangrijke punten terug aan de monteur die de 
verdeler heeft gemaakt  

• Aan de hand van een planning, die je in samenspraak met de planner van de 
productieafdeling maakt, zorg jij ervoor dat de verdeler getest is op het moment dat deze 
verstuurd moet worden. 

Wat verwachten we van jou: 

• Je beschikt over een MBO-4 diploma elektrotechniek  
• Je hebt bij voorkeur enkele jaren ervaring als (test)monteur verdeelinrichtingen/panelenbouw 
• Je hebt kennis van de normen NEN1010 en NEN-EN-IC 61439 
• Je bent communicatief en sociaal vaardig en beheerst de Nederlandse taal in woord en 

geschrift 
• Je bent woonachtig in de buurt van Apeldoorn 

Geyer Nederland B.V. biedt jou: 

• Een fijne werkomgeving waarin je samenwerkt met gedreven en gezellige collega’s. 
• Een goed salaris conform de CAO Metaal & Techniek 
• Een vaste aanstelling  
• Een goede pensioenregeling 
• Opleidingsmogelijkheden 
• 25 vakantiedagen 
• 13 ATV-dagen volgens de bedrijfsovereenkomst. 
• 8% vakantiegeld en een winstuitkering (indien het bedrijfsresultaat het toelaat) 

Laat het ons weten!  

Ben je ervan overtuigd dat jij dé uitgelezen persoon bent om invulling te geven aan deze functie? En 
ben je klaar voor de uitdaging die deze vacature met zich meebrengt? Laat het ons weten en 
solliciteer nu door je motivatiebrief en CV te sturen naar sollicitatie@geyer.nl ter attentie van mevr. 
Jacintha van der Zouw (Personeelszaken) 


