
Sinds de oprichting in 1959 is het familiebedrijf Mossink Elektrotechniek uitgegroeid tot een sterk bedrijf met meer dan 
100 vakbekwame medewerkers. Veel van onze medewerkers hebben een aanzienlijke carrière bij ons opgebouwd.  Wij 
zijn trots op onze moderne, veelzijdige en gecerti� ceerde onderneming. Mossink Elektrotechniek heeft vijf specialisaties: 
Installatietechniek, Projectverlichting, Beveiligingen, Inspecties en Besturingstechniek.  Op elke afdeling werken professionals 
met hart voor hun specialisme.

Wij zoeken met spoed fulltime

Jouw inbreng:
Je wilt werken en leren tegelijk, je bent minimaal 16 jaar, je hebt een vmbo-diploma én je wilt de elektrotechniek in. Je bent 
zelfstandig ingesteld, gemotiveerd én je komt graag met eigen ideeën. Dan ben je bij Mossink aan het juiste adres. Mossink is een 
erkend leerbedrijf, bij ons kun je leren (voor je vakdiploma MEI)  en werken tegelijk.

Onze inbreng:
Een goed salaris met secundaire arbeidsvoorwaarden, vergoeding van de studiekosten, gevarieerd werk, een informele werksfeer én 
doorgroeimogelijkheden naar 2e elektromonteur. Werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen worden door ons verstrekt. 

Jouw inbreng:
Je hebt een diploma msi of mbo richting elektrotechniek (niveau 2 of 3). Je hebt brede interesse in alles wat met elektrotechniek 
te maken heeft. Met jouw allround instelling ben je dan ook op vele plaatsen inzetbaar. Je bent een echte teamworker die graag 
meedenkt en een waardevolle inbreng kan leveren. Zelfstandig kunnen functioneren is hierbij belangrijk, maar niet noodzakelijk.

Onze inbreng:
Een goed salaris met secundaire arbeidsvoorwaarden, een aanvullende opleiding tot allround monteur, volop 
doorgroeimogelijkheden, een informele werksfeer en gevarieerd werk. Werkkleding, persoonlijke beschermingsmiddelen 
en gereedschap worden door ons verstrekt.

Geïnteresseerd? Reageer als de bliksem!
Stuur een mail naar onze personeelsfunctionaris Wilma Elderson. Haar mailadres is welderson@mossink.nl. Voor eventuele vragen 
kun je bellen naar de afdeling P&O (033) 253 45 81. Mossink elektrotechniek bv,  Zuiderinslag 12, postbus 39, 3870 CA Hoevelaken, 
telefoon (033) 253 45 81.

In het kader van de “Aanpak jeugdwerkloosheid”vragen we speci� ek jongeren tussen de 18 en 27 jaar te solliciteren.

Het licht gezien?
WIJ ZOEKEN MENSEN MET OOG VOOR DETAIL

leerlingmonteurs

2e elektromonteurs
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