Functiebeschrijving
Service en onderhoudsmonteur (zonnepaneel installaties)
Eigenenergie.net is de specialist in zonnepanelen en innovatieve oplossingen voor dak, gevel
en grond voor bedrijven, woningcorporaties en projecten. Wij onderscheiden ons met onze
ontwerp- en systeemkennis, bouwkundige kennis van daken, degelijke en nette montage en
ruime ervaring met (BIPV) systemen.
Voor onze groeiende afdeling Service & Onderhoud zijn we op zoek naar een service en
onderhoudsmonteur waarmee we ons groeiend aantal grote projecten in beheer kunnen
onderhouden en storingen in deze en andere installaties kunnen verhelpen.

Doelstelling
Het zelfstandig uitvoeren van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan zonnepaneel
installaties. Dit in het kader van garantie en onderhoudscontracten, teneinde te komen tot
optimale werking en levensduur van de installaties. De service en onderhoudsmonteur
ressorteert onder en rapporteert aan de Manager Service en Onderhoud

Resultaatgebieden
Uitvoeren van service- en garantiewerkzaamheden
Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden
Verwerken van onderhoudsrapporten
Het oplossen van storingen aan installaties
Werkzaamheden op daken (demonteren en installeren van zonnepanelen)
Installaties optimaal werkend opleveren na onderhoud of reparatie, daaronder
begrepen:
o Zelfstandig demonteren, monteren, programmeren en aansluiten van
omvormers
o Aanpassen of uitbreiden van de verdeelkast
o Monteren van separate voedingen 230V-400V t.b.v. de omvormer in
nieuwbouw situaties en uitbreidingsinstallaties.
o Aansluiten en in gebruikstellen van UTP verbindingen
Opleiding en ervaring
Je beschikt over een diploma op MBO-niveau in de techniek-richting, bij voorkeur
diploma elektromonteur sterkstroominstallaties niveau 2
Werkervaring in de (duurzame) energie branche is een pluspunt
Je bent in het bezit van rijbewijs B. Rijbewijs E is een pré
Je bent klant- kwaliteits- en servicegericht








Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken
Je bent betrouwbaar en betrokken
Je kunt jezelf goed vastbijten in een casus
Je hebt geen last van hoogtevrees
Je bent in bezit van een VCA diploma of bent bereid deze te behalen
Je spreekt de Nederlandse taal

Arbeidsvoorwaarden
Je zult de beschikking krijgen over een compleet uitgeruste service bus en andere handige
arbeidsmiddelen. Als servicemonteur heb je een uitdagende functie met veel waardering. Er
wordt geïnvesteerd in scholing en ontwikkeling zodat je nu, maar ook later de uitdaging
vindt die je zoekt. Je hebt uitzicht op doorgroeimogelijkheden én op een vaste aanstelling.
Ook krijg je een goed salaris en hoef je nagenoeg geen storingsdiensten buiten werktijd uit
te voeren.

