
 

 
 

VACATURE 

 Elektromonteur  
 

Ben jij de Elektrotechnische Monteur die op zoek is naar een afwisselende baan,  

in een zelfstandige rol? Weet jij snel te schakelen en denk jij graag mee over  

verbetervoorstellen? Lees dan verder en pak hier je kans!  

  

Het bedrijf 

Rademakers Gieterij B.V. is al bijna 75 jaar gevestigd in Klazienaveen. Onze producten 

kom je iedere dag op elke hoek van de straat tegen. Per dag verwerken wij ruim 75 ton 

(schroot) gietijzer tot nieuwe producten. Wij produceren onder andere voor de 

rioleringsindustrie, automotive, agrarische sector en machinebouw. Een ambachtelijk 

proces, ondersteunt door hedendaagse techniek. Met ons team van enthousiaste en 

vakbekwame medewerkers zijn wij trots op ons werk. En wij hebben de ambitie om nog 

beter te worden in wat we doen. Wij streven naar circulariteit waar mogelijk. 

 

De functie  

Bij Rademakers Gieterij B.V is géén dag hetzelfde. Als Elektromonteur ben je 

verantwoordelijk voor het beheer van onze elektrotechnische installaties. Je houdt je 

voornamelijk bezig met het oplossen van storingen en het uitvoeren van preventief 

onderhoud. Elke opdracht zie jij als een uitdaging en het geeft je “positieve energie” om 

soms “tegen de stroom in te werken” om zo tot de kern van de oplossing te komen. Je 

voert opdrachten uit die gericht zijn op vernieuwing en aanpassing, zodat het machinepark 

geoptimaliseerd wordt. De technische dienst bestaat uit 5 monteurs en 1 leerling. Als 

Elektromonteur werk je in ploegendienst en je werkt zowel in een team als zelfstandig. 

  

Wat verwachten wij van jou? 

De Elektromonteur die wij zoeken, heeft een open rechtdoorzee karakter, is iemand die 

graag de mouwen opstroopt en niet bang is voor vieze handen.  

 

Daarnaast breng jij het volgende mee: 

▪ je hebt een afgeronde MBO-4 opleiding, in de richting van Elektrotechniek, 

Mechatronica of aanverwant  

▪ je kunt zelfstandig storingen zoeken in PLC’s en hebt kennis van technische 

begrippen in het Duits en Engels 

▪ aanvullende elektrotechnische cursussen: NEN 3140, Siemens 5 of 7 is een pré  

▪ je bent bereidt om in ploegendienst te werken 

▪ als persoon kun je goed samenwerken, ben je communicatief vaardig en weet je 

jouw kennis en ervaring over te dragen op collega’s. 

 

Wat kan Rademakers Gieterij jou bieden? 

Als Elektromonteur krijg je een uitdagende baan met veel afwisseling. Naast een collegiale 

werksfeer bij een succesvolle innovatieve onderneming krijg je: 

▪ een marktconform salaris volgens de CAO Metalektro 

▪ volop ontwikkelingsmogelijkheden met uitzicht op een vast dienstverband  

▪ je hebt 27 vakantiedagen, 13 atv-dagen en 8% vakantietoeslag 

▪ deelname pensioenregeling PME. 

 

Reageren? 

Ben jij na het lezen van deze vacature nieuwsgierig geworden naar Rademakers Gieterij 

B.V. en heb jij ervaring als Elektromonteur, dan komen wij graag met jou in gesprek!  

 

Je motivatie en CV ontvangen wij graag in onze mailbox: 

vacature@rademakersgieterij.com Heb je eerst nog vragen? Neem dan contact op met 

Erik Jennes, Productiemanager, hij is bereikbaar via 06 – 82 960 094. 
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