
 
 
 

 

Vacature (Senior) Elektricien 
 

Portakabin Nederland is een topspeler op het gebied van verhuur van tijdelijke modulaire 
huisvesting. Door innovatie en ontwikkeling staat de organisatie bekend als de meest 
betrouwbare en professionele partner voor zowel de profit als non-profit sector. Service, 
kwaliteit en levering staan hoog in het vaandel bij Portakabin. 
 
Ter uitbreiding van het uitvoerende team in Sliedrecht zijn wij op zoek naar een fulltime: 
 

Senior Elektricien/Elektromonteur 
 
Functie Eisen: 
Een enthousiaste elektricien die er altijd voor zorgt dat de klanten tevreden zijn. Daarnaast heb je: 

- Een MBO-4 opleiding elektrotechniek of MBO-3 en bereid om Sterkin certificering te behalen; 
- Minimaal VCA-1 diploma of bereid om deze te behalen; 
- Minimaal 3-5 jaar werkervaring; 
- Leidinggevende kwaliteiten, flexibel, professioneel en betrouwbaar; 
- Een klantgerichte instelling; 
- Bij voorkeur in het bezit van rijbewijs B. 

 

Jouw verantwoordelijkheden: 
Nadat wij een gebouw hebben verkocht of verhuurd aan een klant (door het gehele land) ga je als Senior 
Elektricien op locatie of bij ons op het terrein aan de slag met het controleren, repareren en installeren 
van de elektrische installaties. Je stuurt hierbij de junior elektricien aan.  
Samen zijn jullie verantwoordelijk voor het elektrotechnische deel van een gebouw. De installaties 
moeten conform de REI (Regeling Elektronische Installateurs) worden geïnstalleerd om ervoor te zorgen 
dat alle werkzaamheden volgens Sterkin kwalificaties worden uitgevoerd. Daarnaast geef je advies over 
de elektrische installaties in het offerte stadium en ben je verantwoordelijk voor het bestellen van de 
benodigde artikelen.  
 
Waarom jij in het team van Portakabin zou willen werken: 
De functie draagt veel verantwoording mee, is erg afwisselend en uitdagend. Je hebt wekelijks 
klantcontact met mensen door heel Nederland. Wij als informele organisatie hebben mooie 
toekomstplannen en groeien enorm, hierdoor ontwikkel je jezelf dagelijks en zijn er mogelijkheden om 
door te groeien. Verder zijn de arbeidsvoorwaarden:  

- Een marktconform basissalaris; 
- Een volledige 13e maand; 
- Een kosteloos pensioen; 
- Betaalde overuren, 125% en 150%; 
- Een koffievergoeding wanneer je buiten het terrein van Portakabin aan het werk bent; 
- 25 vakantiedagen met de mogelijkheid er 5 bij te kopen; 
- Collectieve zorgverzekering en kortingen op andere verzekeringen; 
- En elke dag vers fruit .. 

 
Ben jij de elektricien die wij zoeken? Stuur je CV met een korte motivatie naar sollicitatie@portakabin.nl  

mailto:sollicitatie@portakabin.nl

