
Kabelnoord is hét kabelbedrijf van Noordoost Friesland en gevestigd in Dokkum. Het bedrijf is eigendom van 4 gemeenten 
(Ameland, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Schiermonnikoog) en exploiteert in deze gemeenten een modern kabel-
netwerk, bestaand uit glasvezel en coaxkabel. Het hele net is geschikt voor internetdiensten, digitale televisie en telefonie. 
Het bedrijf levert de verbindingen en producten aan circa 22.000 particuliere en zakelijke klanten.
Daarnaast legt Kabelnoord ook glasvezel aan naar 20.000 percelen in het buitengebied van andere gemeenten in Friesland 
en worden diensten geleverd in Groningen. 

Wij zijn binnen ons team van monteurs op korte termijn op zoek naar een

ervaren Allround Monteur 

Wat ga je doen:
• Bijhouden en ontwikkelen van netwerk
• Onderhoud aan het complete netwerk en apparatuur
• Afmonteren van nieuwe kabelnetten
• Fysiek aan- en afsluiten abonnees
• Bijhouden (technische) administratie
• Verhelpen van storingen in het kabelnet en bij de klanten
• Deelnemen aan storingsdienst

Wie zoeken wij?
Wij zoeken iemand met relevante werkervaring met oog voor efficiëntie die de storingen accuraat op kan lossen, met 
een tevreden klant als resultaat.

Functie-eisen:
• MBO werk- en denkniveau
• Rijbewijs BE
• Ruime ervaring in het vakgebied
• Klantvriendelijke instelling
• Affiniteit met softwarepakketten
• SECT-opleiding gericht op de glasvezeltechniek
• CCENT
• VCA
T-CAI opleiding en kennis van DVB-C en MPEG technieken zijn een pré

Wat bieden wij? 
• Een afwisselende functie binnen een veelzijdig team
• Fijne werksfeer en korte communicatielijnen
• Na gebleken geschiktheid een vast dienstverband van 36-40 uur per week
• Ruimte voor je persoonlijke ontwikkeling met volop opleidingsmogelijkheden

Heb je belangstelling?
Heb jij belangstelling voor deze functie? Stuur jouw reactie dan uiterlijk 8 november 2019 naar  
r.visser@office.kabelnoord.nl of naar Kabelnoord, Postbus 30, 9100 AA Dokkum t.a.v. Renske Visser.
Voor informatie over deze functie kun je contact opnemen met Anton van der Hoek, manager techniek via 0519-701701.


