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Elektromonteurs gezocht 

 

 

Ben jij op zoek naar een leuke en uitdagende baan in de electrotechniek, dan zijn wij op zoek naar 

jou! 

 

 

Wie zijn wij... 

Remote Control Parts BV is een bedrijf gespecialiseerd in industriële radiografische besturingen met 

meer dan 25 jaar ervaring. Wij zijn importeur van meerdere vooraanstaande merken. Via onze 

webshop verkopen wij onderdelen en systemen wereldwijd.  

 

Naast de verkoop van nieuwe systemen en onderdelen bieden wij ook de service voor reparatie en 

onderhoud. In onze werkplaats te Heijningen repareren wij deskundig en snel industriele besturingen 

van vrijwel alle merken. Snelle service is één van onze kwaliteiten en veel van onze klanten maken 

dan ook graag gebruik van onze “klaar terwijl u wacht”service. 

 

Remote Control Parts is een echt familie bedrijf welke door de jaren heen gegroeid is tot de huidige 

succesvolle onderneming die we nu zijn. Om onze service op het hoge niveau te houden, zijn wij op 

zoek naar enthousiaste elektromonteurs om ons team te versterken.  

 

Als elektromonteur werk je, voornamelijk, aan industriële radiografische besturingen van vrijwel alle 

merken. Deze werkzaamheden zijn in eerste instantie alleen in onze werkplaats te Heijningen maar, 

dit kan in de toekomst, na opdoen van voldoende kennis, ook op locatie bij de klant. 

 

 

Wij vragen: 

 

- Affiniteit voor technologie 

- Een goede technische achtergrond bij voorkeur in de elektrotechniek 

- Tekeningen/schema’s kunnen lezen 

- Goede communicatieve vaardigheden 

- Nederlands in woord en geschrift 

- Engels en/of Duits in woord en geschrift is een pré 

- Leergierig 

- Rijbewijs B 
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Wij bieden: 

 

- Werken in een informele werksfeer binnen het familie bedrijf  

- Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden 

- Marktconform salaris naar werkervaring en diploma’s 

- Afwisselende werkzaamheden 

- Fulltime dienstverband 

- Uitzicht op een vast contract 

- Mogelijkheid tot bijscholing 

- Bedrijfskleding 

 

 

Interesse of vragen? 

Mocht je vragen hebben over deze vacature, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen! 

Bel, mail of kom gerust langs. 

 

 

Tel.nr: 0167 521228 

Email: info@remotecontrolparts.nl 


