
 

 

Electromonteur bij Heras Mobile 

Als electromonteur houd je je met meerdere taken bezig. Je rijdt in je eigen Heras 

montagebus naar je opdrachten toe. Jouw werkgebied is Midden-en Noord Nederland. 

Nadat je vooraf de werkopdracht hebt bekeken, ga je op de bouwlocatie een van onze 

mobiele E-toegangssystemen installeren. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om 

schuifpoorten, slagbomen, tourniquets of een Heras Smart Access-systemen. Deze 

producten hebben géén geheimen voor je: je bent dus in staat om deze na interne 

opleiding volledig zelfstandig te installeren én te onderhouden.  

Iedere bouwlocatie en elke werkdag is weer anders: dit maakt het tot een afwisselende en 

uitdagende job! 

Verder is het je taak om ter plaatse te zorgen voor een goed werkend product zodat de 

klant tevreden is. Je werkt veel samen met onze andere E-monteur, daarnaast heb je ook 

regelmatig contact met externe montageploegen. 

Heras Mobile is een dynamisch bedrijf met korte doorlooptijden. Dat betekent dat er veel 

intern geschakeld moet worden om te zorgen dat de klant op korte termijn zijn order 

geleverd krijgt. Jouw inbreng hierin is cruciaal: je maakt echt het verschil in deze rol!  

 

Wie zijn wij? 

Wij zijn Heras-Mobile Fencing & Security (Heras Mobile) een toonaangevende internationale 

expert in tijdelijke en semipermanente hekwerk beveiligingsoplossingen en handelend onder 

de naam Heras. Wij zijn onderdeel van de Heras Group, een groep van bedrijven actief in 

buitenbeveiliging, welke sinds 2019 in handen is van Equistone. Ons hoofdkantoor is 

gevestigd in Best (NL) en in Europa hebben we twee productielocaties in Frankrijk en België, 

en diverse verkoopkantoren binnen Europa (Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, UK, 

Scandinavië).  

 

Onze cultuur & waarden 

Wij hebben binnen Heras Mobile een open en informele cultuur. In onze platte organisatie 

krijgen medewerkers alle ruimte om zich te ontwikkelen en verder door te groeien. Daarom 

krijg je in je functie veel vrijheid en verantwoordelijkheid. We verwachten dan ook een hoge 

betrokkenheid en veel eigen initiatief en ondernemerschap. Dit is ook nodig want onze 

business is snel en dynamisch.  

 

Jouw rol 

Waar hou jij je in deze rol de hele dag mee bezig? 

• Je installeert, onderhoudt en demonteert zelfstandig toegangscontrole systemen in 

Midden- en Noord-Nederland; 

• Je instrueert extern ingehuurde monteurs (indien nodig); 



 

 

• Je werkt nauw samen met onze andere E-monteur, de voorraadbeheerder in Pelt 

(BE) en met het team van operationele coördinatoren in Best. 

 

Jouw profiel 

• Je hebt een MBO-diploma in een E-technische richting; 

• Je hebt kennis van toegangssystemen; 

• Je beschikt over softwarekennis zodat je in staat bent om de toegangssystemen in 

te regelen; 

• Je bent zelfstandig, proactief, oplossingsgericht en communicatief sterk; 

• En je vindt het bovenal leuk om met zijn allen de klus te klaren en te zorgen dat de 

klant tevreden is. 

 

Wat bieden wij jou? 

Bij Heras Mobile bieden wij jou een positie binnen een zeer dynamische omgeving waarbij 

elke dag anders is met veel variatie en afwisseling. Je draagt je steentje bij aan een veilige 

omgeving en helpt om onze samenleving te beschermen. Je creëert jouw eigen toekomst bij 

Heras. Tenslotte zijn er volop mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en door te groeien. 

Daarnaast bieden wij het volgende; 

• Marktconform salaris 

• Bonusregeling 

• Goede pensioenregeling 

• Montage bus 

• Jaarlijks 8% vakantiegeld 

• Jaarlijks 27 verlofdagen + 13 ADV dagen 

• CAO Metalektro 

 

 

 

Iets voor jou? 

Solliciteer dan direct via de website of verstuur je CV naar d.knippenberg@tmpp-group.com   

en wij geven je spoedig een reactie. Indien je graag meer informatie zou willen ontvangen 

over de vacature of de sollicitatieprocedure dan mag je rechtstreeks contact opnemen met 

Bram Dalemans via b.dalemans@heras-mobile.nl. 
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