
In deze afwisselende buitendienst functie ben je verantwoordelijk voor het installeren en
onderhouden van batterijen en (nood-)stroomvoorziening installaties voor de grote telecom
aanbieders, netwerk-operators en datacenters. Ook verstrek je technisch advies aan onze
klanten. In deze veelzijdige functie bereidt je zelfstandig opdrachten voor en voert ze uit volgens
de kwaliteitseisen van onze klanten. Bij Sites & Networks ben je als Elektro Monteur inzetbaar
binnen Nederland en incidenteel in het buitenland.  

Je werkt met een team van specialisten in een bedrijf met oog voor de toekomst. 
Aangezien de werkzaamheden binnen een klein operationeel verband worden verricht is
duidelijke onderlinge communicatie van essentieel belang. Met een juiste, oplossingsgerichte
instelling, veel eigen initiatief, een vooruitziende blik en doorzettingsvermogen communiceer jij
met de klanten, waarvoor jij ons visitekaartje bent. Binnen Sites & Networks werken wij in
dagdiensten. 

Jij hebt een elektrotechnische opleiding op MBO niveau of gelijkwaardig door werkervaring en
bent in het bezit van rijbewijs B. Bij voorkeur kennis van VCA, NEN 3140 en een goede
beheersing van de Engelse taal. Ook als je niet in de omgeving van Ede woont kun je solliciteren
naar deze buitendienst functie. 

CONTACT  
Mail je sollicitatie voorzien van CV naar: 
ronald@sitesennetworks.nl

Wij zoeken

in de buitendienst

ELEKTRO MONTEURS

BEZOEK ONZE WEBSITES VOOR MEER INFORMATIE  

WWW.SITESENNETWORKS.NL EN WWW.WETAC.NL

Sites & Networks 
Galvanistraat 117 

6716AE  EDE  
0318 - 696 195

Sites & Networks is een dynamisch bedrijf opererende vanuit Ede. Wij installeren en beheren batterijen en AC+DC
(nood-)stroomvoorzieningen. Wij onderscheiden ons door flexibiliteit, kwaliteit en service. We staan altijd klaar voor
onze klanten. Door deze formule zijn wij installatie-partner van de belangrijkste telecom-aanbieders en datacenters. 

Sites & Networks is onderdeel van Wetac Battery Company. De totaalleverancier van batterijen en accu's in de meest
uiteenlopende sectoren. Met vestigingen in Ede, Duitsland, Engeland en de Tsjechische Republiek en klanten in meer
dan 23 landen. Momenteel bestaat Wetac uit een team van > 50 medewerkers.  


