Elektromonteur met ondernemers-mindset
Niet zomaar een elektricien.

Jij zoekt …
-

een klein bedrijf waar je wordt gewaardeerd om wat jij goed kunt:
elektrotechniek
een informeel bedrijf met veel groeiambitie
zelfstandige projecten en de vrijheid om zelf nieuwe klussen te regelen
de mogelijkheid om samen met ons door te groeien en mee te bouwen
laagdrempelige, familiaire werksfeer
collega’s met wie je wekelijks een borrel drinkt en ideeën uitwisselt

Wij zoeken jou omdat …
ü jij de ervaren, elektrotechnische expert bent.
We hebben zelf een andere achtergrond en vertrouwen dan ook compleet op
jouw ervaring en kennis. Je gaat zelfstandig bij onze opdrachtgevers aan de
slag: van een groot renovatieproject dat maandenlang duurt tot kleine
opdrachten bij particulieren. Daardoor heb je veel afwisseling in je werk. De
ene dag leg je warmtepompen en zonnepanelen aan, terwijl je de dag erna
iemands tuinverlichting regelt. Je bespreekt zelf de dagelijkse dingen,
technische haalbaarheid en feedback met opdrachtgevers. Dat doe je op zo’n
manier dat je bouwt aan goede relaties met je klanten.
ü wij ondernemers zijn en dat pionieren ook in jou zit.
Samen bedenken hoe we ons bedrijf kunnen laten groeien, dat lijkt ons mooi.
Jouw ideeën, frisse inbreng en enthousiasme zijn meer dan welkom. Zo
bedenk je bijvoorbeeld nieuwe mogelijkheden in rustigere tijden van minder
klussen. Samen iets groot maken, betekent er samen voor staan. Daarbij
gaan we ervan uit dat we op jou kunnen rekenen en je je vanzelfsprekend
aan de gemaakte afspraken houdt.
ü jij een brede aanvulling bent op ons team.
Naast je vakinhoudelijke werk als elektromonteur krijg je de ruimte om te
doen waar jij goed in bent. Wij hebben onze taken verdeeld op basis van
onze talenten. Dat bieden we jou ook. Ben jij naast elektrotechniek sterk met
social media? Ga dan gerust aan de slag met het bijhouden van onze socials.
Of heb je commercieel talent? Beheer dan zelf je netwerk en steek – extra tijd in het binnenhalen van klanten.
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Werken bij PSM
PSM Zwolle is een jong bedrijf opgericht door de broers Milos en Simeon ter Huurne.
We zijn gestart om diverse technische uitdagingen het hoofd te bieden. Dit kunnen
allerlei vraagstukken zijn op het gebied van elektro- en installatietechniek.
Momenteel ontwikkelen we ons tot een allround inzetbaar bedrijf met vakmensen
voor de technische sector. De komende jaren willen we, samen met jou, een goede
fundatie bouwen.
We weten niet hoe het met jou zit, maar wij houden ervan om te werken in een
informele sfeer. Elkaar af en toe de gek aansteken. Hard werken en elkaar eerlijke
feedback geven, maar het ook gezellig hebben tijdens de borrel. Zien we jou daar
binnenkort ook?
Je salaris en andere arbeidsvoorwaarden bespreken we in overleg met jou.
Vanzelfsprekend krijg je van ons een bedrijfsbus, -kleding en -telefoon.
App of mail ons vandaag nog je sollicitatie

Je kunt ons uiteraard ook bellen voor meer informatie
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