
 
 

Wij zoeken een energieke monteur voor elektrische distributiesystemen (fulltime, 

Apeldoorn) 
                                                                                                                                                                    
Geyer Nederland B.V. in het kort: 
 
Geyer Nederland is al sinds 1990 een vooraanstaand specialist op het gebied van verdelertechniek en is 
gevestigd in Apeldoorn (Bedrijvenpark Apeldoorn-Noord, dichtbij de snelweg A50). 
 
Wij produceren in opdracht van onze klanten diverse verdeelsystemen. Dat varieert van grotere 
verdeelsystemen tot 5000 Ampère voor industrie en utiliteit tot kleinere installaties voor kantoorpanden of voor 
bewoning bestemde gebouwen. Ook voor de energiedistributie in de recreatiebranche zijn wij de juiste partij.  

Wij zijn een onderneming waarbij het werken als team zeer belangrijk is. De communicatielijnen binnen het 
bedrijf houden we graag zo kort mogelijk.  

                                                                                                                                                                     
Functieomschrijving: 

Als monteur van elektrische distributiesystemen  

• bouw en bedraad je aan de hand van een tekening zelfstandig een verdeler. Je streeft er naar dit 
binnen de gestelde uren te realiseren. 

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

• een testmonteur keurt jouw gebouwde verdeler en eventueel breng je veranderingen aan 

• Je helpt, indien gevraagd, je collega’s. 

Wat verwachten we van jou: 

• Je beschikt over een MBO diploma elektrotechniek  

• Je hebt bij voorkeur enkele jaren ervaring als monteur verdeelinrichtingen/panelenbouw 

• Je bent communicatief en sociaal vaardig en beheerst de Nederlandse taal  

• 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) 
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