
AKA is een grote speler op het gebied van geprefabriceerde 
betonnen behuizingen, al dan niet voorzien van transformatoren, 
schakel-, verdeel- en andere technische installaties. De 
behuizingen worden bij ons moederbedrijf in Duitsland 
geproduceerd en in onze montagehal in Almere eventueel voorzien 
van de technische installaties.

Met meer dan 100 deskundige medewerkers, die dagelijks 
succesvol samenwerken aan onze producten voor onze afnemers 
in de energiesector, (petro)chemie, utiliteitsbouw en industrie. 

Door factoren als de ontwikkeling van alternatieve energiebronnen 
zoals zon- en windenergie, de netwerkverzwaring en de 
energietransitie die momenteel plaats vindt, speelt AKA een 
belangrijke rol als leverancier van transformator stations. 

KEURMEESTER 
ELEKTROTECHNIEK

De energietransitie is een enorme uitdaging die vraagt om technische 
oplossingen en creativiteit om de doelstellingen te halen. Wil jij daar 
jouw bijdrage aan leveren?

Vanwege deze sterke groei zijn wij op zoek naar versterking voor onze 
teken afdeling naar een:

• MBO 4 Elektrotechniek en relevante ervaring met Meet- en regeltechnieken;
• Basisveiligheid VCA;
• Installatie- en Werkverantwoordelijke Laagspanning (IVWV LS);
• Inspecteur Laagspanning 1 (ILS 1);
• Inspecteur Elektrische Arbeidsmiddelen (IEA);
• Kennis van de IEC66671-202 voor transformator stations;
• Kennis van de geldende NEN-normeringen waaronder o.a. NEN1010/ NEN 3140 en NEN61439;
• Redelijke kennis van de Nederlandse taal (mondeling en schriftelijk).

Als keurmeester ben je verantwoordelijk om op basis van het ontwerp en de gestelde kwaliteitsnormen voor 
de controle van inkomende materialen/producten, van geproduceerde halffabricaten en stations gereed en het 
adviseren over kwaliteitseisen en -controle.

Een aantal uitdagende resultaatgebieden binnen deze functie zijn:

Al met al een bijzonder diverse functie! Om succesvol te zijn beschik je dan ook over: 

• Lezen van de bouwkundige en elektrotechnische tekeningen, maatvoeringen en de vastgestelde 
producteisen;

• Nemen van steekproeven en controleren van de functies van de producten, de maatvoering van de 
halffabricaten, de samenstelling van de materialen conform de ISO-procedure voor de ingangscontrole;

• Beoordelen of de producten, materialen en halffabricaten en eindproducten voldoen aan de 
vastgestelde kwaliteitsnormen;

• Onderzoeken van de oorzaak bij relevante afwijking/afkeur;
• Uitvoeren van tussen- en eindcontroles binnen de productie;
• Uitvoeren van LS en MS metingen;
• Instellen van WIC-Relais MS installaties;
• Instellen beveiliging LS-automaat;
• Jaarlijks keuren van elektro materialen/gereedschappen volgens de geldende NEN normeringen 

(NEN3140);
• Onderhouden van administratieve systemen voor de verwerking van de meetgegevens, 

kwaliteitsonderzoeken en kwaliteitsregistraties.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Bij AKA bieden wij, naast deze uitdagende functie, een prettige 
werkomgeving binnen een enthousiast team, uitstekende 
arbeidsvoorwaarden waaronder een marktconform salaris en 
opleidings- en carrièremogelijkheden. 

Informatie bedrijf
aka.nl.

Informatie vacature
Anninka Gorter   088-5434178

solicitatie sturen
personeel@aka.nl    ter attentie van Anninka Gorter.

http://aka.nl
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