
 
 
Vacature 1e Elektromonteur zonnepanelen   
 
Heb jij kennis van elektrotechniek en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Dan zijn wij 
op zoek naar jou. 
 
Wij zijn Vriezon; een jong en vlot bedrijf dat Nederland helpt om een stukje duurzamer te zijn 
door het installeren van zonnepanelen. Wij werken vooral projectmatig en we zijn ambitieus. 
Om onze ambities waar te kunnen maken zijn we op zoek naar jou.  
 
Jij… 

• gaat graag aan de slag als elektromonteur 
• beschikt over de diploma elektrotechniek niveau 4 
• hebt kennis van NEN 1010 en 3140 
• hebt geen hoogtevrees, maar vindt net als wij, veiligheid super belangrijk  
• beschikt (bij voorkeur) over VCA, of bent bereid om dit te halen 
• hebt kennis van elektrotechniek (of wil hier graag meer over leren) 
• beschikt over technisch inzicht 
• denkt graag mee over hoe zaken beter kunnen  
• bent een echte teamplayer 
• woont in Noord-Friesland en bent voor langere tijd beschikbaar 
• beschikt over MBO werk en/of denkniveau 
• hebt een rijbewijs 
• hebt geen 9 tot 5 mentaliteit 
• Je begeleid onze 2de monteurs 
• Je monteert en plaats laadpalen 
• Je monteert en installeert opslag oplossingen voor energie  
• Je kan zelfstandig storingen oplossen in diverse systemen 

 
 
Wat ga je doen? 

• Installatie aansluiten in de meterkast 
• Aanleggen kabelroute/bedrading 
• Ophangen van omvormers  
• Aanbrengen van monitoringsystemen.  
• Oplossen van storingen  

 
Bovenstaande werkzaamheden kunnen plaatsvinden op een groot bedrijfspand waar je langere 
periode werkzaam zult zijn. Maar het kan ook een klus van een dag zijn bij een bewoonde 
woning, waarbij jouw klantgerichtheid en -vriendelijkheid extra tot zijn rechtkomen.  
 
 
Wij bieden jou…. 

• een goed salaris conform CAO Metaal en Techniek 



• een fulltime dienstverband met 25 vakantiedagen  
• uitzicht op een vaste baan 
• een avontuurlijke functie bij een tof bedrijf 
• mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen 
• Een kans om een bijdrage te leveren aan duurzaamheid in het Noorden 
• Een gezellige vrijdagmiddagborrel met leuke mensen 
• Een enthousiast en gemotiveerd team 
• Mooie uitzichten 
• Ruimte voor eigen inbreng.  

 
 
Ben je enthousiast geworden over deze functie? Dan komen we graag met jou in contact. 
Neem contact met ons op en wie weet spreken we elkaar snel. 
 
Bel ons op (058) 303 1451 of mail naar info@vriezon.nl 
 


