
VACATURE

Wat ga je doen?

Als elektromonteur ga je je bezig houden met 
het installeren, onderhouden, testen, repareren 
en het bijstellen van elektrotechnische (zowel 
elektrische als elektronische) installaties, apparaten, 
bedradingen en schakelmateriaal op onze 
productielocaties. Je draagt zorg voor een goede 
staat van de machines en installaties, zodat de 
productie en veiligheid gewaarborgd blijft. Je werkt 
in een gezellig, dynamisch team met veel uitdaging 
op diverse locaties. 

Onderdeel uitmaken van een gedreven team, je 
technische kennis inzetten én werken op de mooiste 
plekken van ons land. Als dit je aanspreekt dan is een 
baan als elektromonteur bij K3Delta iets voor jou!

www.k3delta.nl

Wij zijn op zoek naar een 

Elektromonteur (40 uur)

Over K3Delta

K3Delta is een begrip als het gaat om het winnen van 
grondstoffen. Al ruim 90 jaar lang is K3Delta actief in het 
winnen en verwerken van zand en grind. Vanaf onze win- en 
op- en overslaglocaties leveren we onmisbare grondstoffen 
voor de Nederlandse bouwsector. Maar we winnen niet alleen 
zand en grind omdat we het zo hard nodig hebben in ons 
dagelijks leven. De zandwinning geeft ook letterlijk ruimte om 
onze leefomgeving opnieuw in te richten en te verbeteren. 
Zo creëren we waterrijke woon- en recreatiegebieden waar 
nieuwe flora en fauna een kans krijgen en werken we aan 
hoogwaterveiligheid. K3Delta heeft ruim 50 medewerkers en 
we houden kantoor in Andelst.

Onderdeel van de K3 organisatie
K3Delta is onderdeel van de K3 organisatie. De K3 organisatie 
is een veelzijdig bedrijf met ongeveer 200 medewerkers en 
kent vijf divisies, waarvan K3Delta er een is. Gezamenlijk 
werkt de K3 organisatie aan gebiedsontwikkeling door het 
winnen van de (bouw)grondstoffen zand, grind en klei, het 
transport ervan, de inname en verwerking van grond en het 
verzorgen van het complete pakket aan grondboringen en 
bodemonderzoek.



www.k3delta.nl

Wij verwachten dat je

• een afgeronde MBO opleiding hebt op het gebied van 
elektrotechniek (niveau 3 of 4); 

• interesse hebt in de zandwin- en baggerindustrie;
• bereid bent om trainingen en opleidingen te volgen die 

specifiek gericht zijn op deze branche;
• flexibel bent ingesteld en af en toe ook op 

afwijkende tijden wilt werken (af en toe zullen er 
onderhoudswerkzaamheden op een zaterdag 
plaatsvinden);

• denkt in oplossingen in plaats van in problemen;
• een teamspeler bent.

Wij bieden je

• een uitdagende functie met veel zelfstandigheid;
• ruime mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen;
• een salaris volgens de cao Bouw en Infra;
• een goede pensioenvoorziening (ondergebracht bij het 

BpF bouw).

Wil je meer weten over de functie of de 
organisatie? Dan kun je contact opnemen met 
Jan Willem van de Kamp jr. (Hoofd Productie & 
Techniek) via telefoonnummer 06 51 78 45 28 
of via jw-jr.vandekamp@k3.nl. 

Je kunt je sollicitatie sturen naar Truus Veens 
via t.veens@k3.nl.
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie 
wordt niet op prijs gesteld.

Geïnteresseerd? 

Vacature Elektromonteur


