
Vello Elektro is gespe-

cialiseerd in de pro-

ductie van elektro-

verdeelkasten. Naast 

verdeelkasten horen 

ook aanverwante 

producten waaronder  

verlengkabels, EV-

laadkasten en kabel-

beschermers tot het assortiment. Wij zetten ons in om 

de hoogst mogelijke kwaliteit te leveren. Dat doen wij 

door hoge eisen te stellen aan onze toeleveranciers en 

door veel aandacht te besteden aan ons productiepro-

ces. Of het nu een elektro verdeelkast is of werkverlich-

ting, klanten moeten ervan op aan kunnen. Dat is onze 

missie. Betrouwbaarheid. Duurzaamheid. Zodat 

ideeën en projecten werkelijkheid worden.

Meewerkend  
voorman

Op zoek naar een nieuwe uitdaging  
en een nieuwe baan? 
Dan ben je bij Vello Elektro in Duiven precies aan het juiste adres! 

INFORMATIE & SOLLICITATIE. Jouw sollicitatiebrief met persoonlijke motivatie kun je tot uiterlijk 15 april 2023 mailen naar: 
Vello Elektro BV, t.a.v. Henk van Velsen. E-mail: h.v.velsen@vello.nl.

DE FUNCTIE. Als meewerkend voorman raak je zo snel 
mogelijk thuis in de materie van de verdeelkastenbouw. 
Samen met de chef werkplaats run je de productie- 
afdeling als een geöliede machine. 
In het werk heb je vooral te maken met je    
productie-collega’s van: 
•  Bedrading 
•  Robot-bewerking 
•  Algemene  voorbereiding 
•  Assemblage 
•  Testen 
•  Magazijn 
 
WIE ZOEKEN WIJ?  
WERK- EN DENKNIVEAU: 
•  MBO niveau 4 elektro. 
MENTALITEIT/ DISCIPLINE: 
•  Je houdt van aanpakken en bent bereid een uurtje 

extra door te pakken als dat nodig is. 
SPECIFIEKE SKILLS: 
•  Je bent sterk in heldere en positieve communicatie 

naar je collega’s. 
•  Als persoon ga jij motiverend en inspirerend te werk.  
•  Je bent contactueel sterk, en denkt altijd oplossing-

gericht. 
•  Ervaring in een soortgelijke functie is een pre.

Verkoopmedewerker 
binnendienst
DE FUNCTIE. Als verkoper binnendienst bij Vello Elektro 
ben jij het gezicht van het bedrijf. Per telefoon of e-mail 
heb jij dagelijks contact met veel van onze klanten. Daar-
naast heb je ook intern overleg over de invulling van aan-
vragen, de planning en productie- en levertijden.  
 
DE WERKZAAMHEDEN. 
•  Per mail en telefoon aanvragen bespreken en  

verwerken. 
•  Offertes uitbrengen. 
•  Order-intake in het ERP systeem verwerken. 
 
WIE ZOEKEN WIJ?  
WERK- EN DENKNIVEAU: 
•  HBO. 
MENTALITEIT/ DISCIPLINE: 
•  Commitment, resultaatgericht, je houdt van 

 aanpakken. 
SPECIFIEKE SKILLS: 
•  Communicatief sterk in woord en geschrift. 
•  Spraak en geschrift: Nederlands, Engels, en bij 

 voorkeur ook Duits. 
•  Contactueel sterk, commercieel en servicegericht 

 denken.

Assemblage- 
monteur
DE FUNCTIE. Als assemblage-monteur bouw jij mee aan 
de mooiste verdeelkasten in een groter team van gemoti-
veerde collega’s. Naast verdeelkasten assembleer je ook 
verlengkabels in allerlei formaten en soorten. 
 
WIE ZOEKEN WIJ?  
•  Wij hebben geen specifieke opleidingseisen, maar 

 zoeken mensen met twee rechterhanden.  
•  Met andere woorden: als je handig bent en affiniteit 

met de elektrotechniek hebt is dit je baan. 
•  Je houdt van aanpakken en bent bereid een uurtje 

extra door te pakken als dat gevraagd wordt. 
•  Je bent handig in het samenbouwen van technische 

producten. 
•  Als motto geldt: eerst goed, dan snel. Kwaliteit voorop 

dus. 
•  Je kunt goed samenwerken met anderen, maar alleen 

red je je ook goed. 
 

WAT BIEDEN WIJ?  
•  27 gemotiveerde collega’s. 
•  Fulltime functie met 5 werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur. 
•  8% vakantiegeld, 27 vakantiedagen en 13 ATV dagen per jaar. 
•  Prima beloning en vergoedingen conform de cao  Metalektro. 
•  Bij gebleken geschiktheid mogelijkheid tot een  aanstelling in vaste dienst.


