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PriCall Allround Medewerker Paneelbouw 

 

 
 

PriCall Automation is een industriële automatiseerder gespecialiseerd in besturings- en veiligheidssystemen voor 
energie opwekking, verwarmingsprocessen, gas-, olie-industrie en petrochemie.  

Wij hebben op het gebied van industriële automatisering zowel nationaal als internationaal een positie 
verworven als een betrouwbare leverancier van hoogwaardige kwaliteitsproducten, mede dankzij de inzet van 

een team enthousiaste en gemotiveerde medewerkers.  

 
PriCall Automation is een groeiende organisatie in een dynamische markt en wij hebben o.a. als doel te blijven 

behoren tot de top, hiervoor zijn wij op zoek naar een collega voor de functie: 

 

 

ALLROUND  MEDEWERKER PANEELBOUW 
 
 

Functie inhoud: 
Het voorbereiden, begeleiden en uitvoeren van paneelbouw werkzaamheden en na het afronden van deze 

werkzaamheden het uitvoeren van de benodigde kwaliteitscontroles en hardware testen.  

Bij gebleken geschiktheid tevens de verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van 
productiemiddelen, magazijn en de benodigde procedures/documentatie t.b.v. de paneelbouw werkzaamheden. 

 
Functie eisen:  

Elektro-/besturingstechnische opleiding op MBO niveau of gelijkwaardig.  

Je hebt ervaring of affiniteit binnen het vakgebied paneelbouw, een goede kennis van MS office, de 
Nederlandse en Engelse taal, en je bent bereid tot het volgen van interne/externe opleidingen.  

Een ruime kennis van elektrotechnische componenten, richtlijnen en normen zijn een pré.  
Middels opleiding een deel van de genoemde competenties in te vullen is bespreekbaar.  

 
Persoonlijke eigenschappen: 

Zelfstandig, ondernemend, en accuraat. 

Enthousiast en gemotiveerd. 
Flexibel en klantgericht. 

Goede contactuele eigenschappen. 
 

 

Spreekt bovenstaande functie jou aan en denk je te kunnen voldoen aan de daarbij behorende eisen en 
eigenschappen en kun je bovendien goed samenwerken in een team dan zijn wij op zoek naar jou !! 

 
 

Nieuwsgierig geworden?   
 

Bel, schrijf of e-mail ons. 

Telefonische informatie kun je tijdens kantooruren inwinnen bij Jeffrey Prins (Tel. 085 2734030)  
of buiten kantooruren (Tel. 06 10881878). 

 
Je email met CV kun je sturen naar: jprins@pricallautomation.nl 

  

 

Meer informatie over PriCall Automation B.V. vindt u op www.pricallautomation.nl 
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