
 (Junior) Monteur Meet- en Regeltechniek  

Klimatro is een jong en ambitieus bedrijf gevestigd in het Zuidoosten van Brabant. Bij Klimatro kiezen 
we bewust voor specialisatie. Voor diepte. Pas dan kun je immers van toegevoegde waarde zijn. Niet 
alleen voor de klant maar ook binnen het team van collega’s. Met een positieve instelling en 
deskundig team zijn we hard aan het werk om mooie opdrachten binnen te halen. De keuze voor 
specialisatie en een enthousiast team heeft ervoor gezorgd dat we uitblinken in ons speelveld. Met 
onze kennis, kunde en ervaring ondersteunen we relaties in de utiliteitsbouw, bedrijfshallen, 
ziekenhuizen, kantoren, musea en woonhuizen. 

Vanwege de snelle groei van onze organisatie zoeken wij ter uitbreiding van het huidige team een 
enthousiaste, ambitieuze en doortastende nieuwe (junior) monteur in de Meet- en Regeltechniek. We 
denken hierbij aan kandidaten met passie voor elektrotechniek (meet- en regeltechniek) en de ambitie 
om te groeien binnen dit vakgebied. Je hebt een elektrotechnische opleiding gevolgd en bij voorkeur 
3-5 jaar werkervaring als zelfstandig monteur. 
Maar ook jonge, minder ervaren monteurs die zich verder willen gaan ontwikkelen binnen de meet- en 
regeltechniek nodigen wij van harte uit om op deze functie te reageren. 

Je werkzaamheden bestaan uit het volgende 

o Monteren en aansluiten van regeltechnische bekabeling; 
o Zelfstandig kunnen uitvoeren van de werkzaamheden;  
o Assisteren met het inbedrijfstellen van de installatie; 
o Het werken aan en met meet- en regeltechnische apparatuur: 

− Luchtbehandelingskasten; 

− Verwarmingsketels; 

− Warmtepomp installaties; 

− Broninstallaties;  

− Koelinstallaties. 
o Uitvoeren van overige technische werkzaamheden; 
o Assisteren van collega-monteurs in de operatie  

Vereisten 

o Opleiding elektrotechniek is een pré 
o Kennis en ervaring met Meet- en Regeltechniek 
o VCA certificaat of de bereidheid tot het behalen hiervan  
o Zelfstandig kunnen én willen werken 
o Rijbewijs B  
o Leergierig 
o Representatief  
o Flexibele en positieve werkhouding 

Wat bieden wij je 

o Marktconform salaris 
o Vakantiedagen [nog aanvullen] 
o Ruime opleidingsmogelijkheden 
o Een jong en enthousiast team met ruime ervaring en interesse in de meet- en regeltechniek 

Heb je interesse in deze functie, stuur dan je sollicitatie met uitgebreide CV naar: info@klimatro.nl 
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