
Functiebeschrijving Service- en onderhoudsmonteur 

Wie zijn wij?! 
Eigenenergie.net is installateur van zonnepanelen op daken, gevels en terreinen. Ons doel? 
Bedrijven, woningcorporaties en particulieren zo veel en zo snel mogelijk eigen energie op 
laten wekken. Klimaatneutraal. Duurzaam. Onafhankelijk van energiemaatschappijen. 
Daarvoor kopen we wereldwijd de beste producten in en ontwikkelen we hoogwaardige 
systemen in partnerschap. We zijn gespecialiseerd in innovatieve, esthetische oplossingen en 
omvangrijke maatwerkprojecten. Service en onderhoud staan hoog op onze agenda. 

We zijn een dynamisch team, sterk in efficiënte engineering, goede voorbereiding van de  
werkzaamheden en degelijke montage. We hebben veel ontwerp- en systeemkennis en ruime 
ervaring met BIPV systemen in huis. Onze klanten krijgen een goede prijs- en 
kwaliteitverhouding. 

Wat ga je doen? 
Voor onze 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. Je kunt zelfstandig 
onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uitvoeren aan zonnepaneel installaties in het kader 
van garantie en onderhoudscontracten voor een optimale werking en levensduur van de 
installaties. Je rapporteert aan de bedrijfsleider en zet je 100% in voor deze taken: 

• 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, waaronder: 

• Zelfstandig demonteren, monteren, programmeren en aansluiten van omvormers 

• Aanpassen of uitbreiden van de verdeelkast 

• Monteren van separate voedingen 230V-400V ten behoeve van de omvormer in 
nieuwbouw situaties en uitbreidingsinstallaties 

• Aansluiten en in gebruikstellen van UTP verbindingen  

Welke competenties heb je in huis? 
• De wil om kwaliteit te leveren  
• Klantgericht  
• Zelfstandig  
• Flexibel  
• Geen hoogtevrees  
• Werken in teamverband 



Wie ben jij?  
• Je beschikt over een diploma op MBO-niveau in de techniek, bij voorkeur elektromonteur 

sterkstroom installaties niveau 2  
• Werkervaring in de (duurzame) energiebranche 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 hoogtevrees  
• Je bent in bezit van een VCA diploma of bereid deze te halen  
• Je spreekt de Nederlandse taal  

Wat hebben we je te bieden?! 
Je krijgt de beschikking over een compleet uitgeruste servicebus en andere handige middelen. 
Als service- en onderhoudsmonteur 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 doorgroeimogelijkheden én zicht op een vaste aanstelling. Ook krijg je 
een goed salaris en hoef je nagenoeg geen storingsdiensten buiten werktijd uit te voeren. 

We begrijpen dat je niet in één keer aan alle competenties kunt voldoen. In overleg is er altijd 
samen een weg te bewandelen! 

Heb je interesse? Neem contact op met EigenEnergie.net!  

rlodewijks@eigenenergie.net 

040 - 84 32 067 
EigenEnergie.net 
Spaarpot 20 
5667 KX Geldrop
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