
Vacature: Auto – elektromonteur 

 Ben jij de man/vrouw die wij zoeken?  

Heb jij ervaring in de voertuigtechniek, affiniteit met auto elektronica en lijkt 

het je leuk om unieke systemen in voertuigen te installeren?                              

Lees dan snel verder dan ben jij degene die we zoeken. 

Wie zoeken wij? 
Wij zoeken iemand die het een uitdaging vind om elektronische installaties in te bouwen in 

voertuigen. Dit kunnen eenvoudige systemen zijn, maar ook zeer geavanceerd. Iemand die 

zelfstandig en nauwkeurig te werk gaat en het leuk vindt om mee te denken over nieuwe 

ontwikkelingen. 

Wat ga je doen? 
Je gaat bij ons de elektronische systemen inbouwen die onze laadruimtevergrendeling aanstuurt. 

Denk hierbij aan het programmeren en monteren van de aanstuurunit, het koppelen van diverse 

elektronische systemen en het monteren van grendels. Andere werkzaamheden die voorkomen: 

testen van nieuwe systemen, productiewerkzaamheden en constructiewerkzaamheden. 

Wat vragen wij? 
Voor deze functie is het belangrijk dat je netjes en secuur te werk gaat. Verder vragen wij: 

- Minimaal mbo (niveau 2 of 3) opleiding in de richting van voertuigtechniek of 

elektrotechniek. 

- Oog voor detail en kwaliteit. 

- Denk in creatieve oplossingen. 

- Bereidheid om op locatie bij klanten werkzaamheden uit te voeren. 

- Liefst enige ervaring met auto elektronica 

Wat bieden wij? 
Van Wijk Doorlock Systems is een groeiende organisatie met een informele werksfeer, no-nonsens 

mentaliteit en gezellige collega’s. Verder bieden wij: 

- Een goed salaris. 

- Goede arbeidsvoorwaarden. 

- Afwisselende werkzaamheden. 

Wie zijn wij: 
Van Wijk Doorlock Systems is onderdeel van de Van Wijk Groep. Van Wijk Doorlock Systems is 

gespecialiseerd in laadruimtebeveiliging voor personenauto’s, bedrijfswagens, vrachtwagens en 

trailers. Wij produceren, ontwikkelen en monteren onze hoogwaardige beveiligingssystemen zelf. 

Onze producten worden dan ook gebruikt door grote klanten in de transportsector en de overheid. 

Ben je enthousiast en nieuwsgierig geworden naar deze functie?                                                       

Neem dan contact op met René van Wijk om te reageren op deze functie. (Ook voor vragen en/of 

informatie). Dit kan je doen via telefoonnummer 0345-617 419 of stuur je cv en motivatie naar 

directie@vanwijkgroep.com Je mag ook altijd langs komen, de koffie staat klaar!  
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