
Ben jij elektrotechnisch onderlegd en werk je graag in een klein team aan het onderhoud van onze 
gebouwen? Dan zoeken wij jou! Wij (de Lesli Groep in Lichtenvoorde) zijn via verschillende bedrijven 
groothandel in o.a. tuinmeubelen, vuurwerk en elektrische voertuigen. Onze zeer gewaardeerde collega 
Rob gaat in september met welverdiend pensioen. Fantastisch voor hem natuurlijk! Wij zoeken daarom per 
direct een: Elektrotechnisch onderhoudsmedewerk(st)er (Fulltime, 40 uur)

Wat ga je doen? 
Als Elektrotechnisch onderhoudsmedewerk(st)er voer je 
preventieve controles en complexe onderhoudswerkzaamheden 
uit aan ons hoofdgebouw (kantoren en magazijn), onze 
vuurwerkbunkers en ons buitenterrein volgens vaste richtlijnen 
als bijvoorbeeld NEN3140. Daarbij gaat het om de volgende taken:
●  Controle van en onderhoud aan elektrische netwerken en cv 

installaties
●  Aanleg, controle van en onderhoud aan het lichtnet en kabel-

netwerken
●  Wekelijks testen van sprinklers (vuurwerklocatie), controle van de 

brandhaspels 
●  Controleren van bunkerdeuren, hekwerk en het Schoonhouden van 

bunkers en buitenterrein
●  Algemene onderhoudstaken in laswerk, schilderwerk en kleine 

reparaties aan sanitair en 2dekans artikelen

Wat verwacht ik van jou?
●  MBO Niveau 3 in Techniek of Bouw
● Minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie
●  Je werkt kwaliteitsgericht, je kunt goed samenwerken en je weet 

vanuit jouw expertise werkprocessen (begrijpelijk)  
vast te leggen, te rapporteren en te plannen

●  Je voelt je verantwoordelijk in het naleven van  
geldende instructies en procedures

●  Je maakt op een effectieve, verantwoorde en veilige manier 
gebruik van materialen, gereedschappen en persoonlijke 
beschermingsmiddelen

●  Je bent boven alles enthousiast en je hebt er zin in om aan de slag 
te gaan!

Wat heeft Lesli jou te bieden?
●  Een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden 

waaronder een regeling Fiets van de Zaak
●  25 vakantiedagen en 6 ATV dagen bij een fulltime dienstverband
●  Uitdagend werk in een energiek en groeiend bedrijf met korte lijnen
●  Een klein en gezellig team waarin de medewerkers voor elkaar klaar 

staan
●  Ruimte voor zelfstandigheid en eigen initiatief
●  En als het weer mag: gezellige bijeenkomsten en borrels!

Mogen wij jouw nieuwe uitdaging zijn? 
Dan komen wij graag met jou in contact! Wil je meer over onze organisatie 
weten? Kijk op www.lesli.nl. Voor meer informatie over de vacature kun 
je bellen met mijn collega Iris Dijkstra via telefoonnummer 0544-371200. 
Meteen doorpakken? Stuur je sollicitatie naar sollicitaties@lesli.nl.

 “ Hoi, ik ben Harold  
en ik heb wat dingen voor  

je op een rijtje gezet ”

VACATURE - ELEKTROTECHNISCH ONDERHOUDSMEDEWERK(ST)ER

Harold


