
 
 
 
 
 
 
 
 
Vacatureomschrijving minimaal 24 uur 
IUNGO richt zich op monitoring in zowel de particuliere als de zakelijke markt. Wij ontwikkelen zelf 

alle nodige hardware en software voor deze innovatieve monitoringsoplossingen. Daarnaast 

produceren wij een groot deel van de producten gewoon in Zwolle. Gezamenlijk met onze partners 

en opdrachtgevers verzorgen wij de monitoring bij verduurzamingstrajecten binnen de woningmarkt. 

Ons motto, wij ontwikkelen hand in hand met de klant.  

Wil jij onderdeel uitmaken van een klein team en werk jij nauwkeurig en zorgvuldig dan kunnen wij 

jou een leuke afwisselende werkplek bieden met doorgroeimogelijkheden. 

 

Als elektrotechnisch monteur ben je verantwoordelijk voor het samenstellen en voorbereiden 

(koppelen, installeren en in bedrijf stellen) van alle monitoringsystemen die naar de klant gaan, je 

neemt een deel van de productie op je waarbij je diverse machines bedient, maar ook solderen en 

reparaties van producten horen erbij. Idealiter kan je zo zelfstandig mogelijk een aantal projecten 

draaien. Kortom het is een zeer afwisselende functie. 

  

Functie-eisen 
Ervaring als monteur is een pre, maar geen vereiste; 

Mbo-opleiding richting installatietechniek; 

Interesse is monitoringsystemen en energiestromen; 

Zelfstandig en klantgericht kunnen werken. 

Daarnaast: 

Je hebt een passie voor installatietechniek; 

Je hebt technisch inzicht; 

Je bent nauwkeurig tijdens de uitvoering van processen en je hebt oog voor detail; 

Je bent leergierig en je hebt een pragmatische aanpak voor het oplossen van problemen; 

je werkt hard, bent energiek en bezit een goede dosis doorzettingsvermogen; 

Rijbewijs B, is een pre. 

  

Aanbod 

In ieder geval een marktconform salaris, we denken met je mee; 
Omdat het een klein bedrijf is zijn er diverse mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen zodat je kan 
doorgroeien. Het is natuurlijk zeer afhankelijk van je eigen interesse. 
We zijn een klein en gezellig team. 
 
Bel voor informatie met 038-3801050 en vraag naar Loes de Waart of mail naar info@iungo.nl.  
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