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Renovatie komt regelmatig voor bij Cobetec. Onze 
monteurs zijn vertrouwd met zowel renovaties van 
woningen, zorgcentra, als ook grote kantoorpanden 
en industriële gebouwen. 

Onze monteurs hebben dan ook op diverse 
projecten, delen van of complete elektrotechnische 
installaties gerenoveerd en vernieuwd.

Onze monteurs worden ingezet op de meest 
uiteenlopende utiliteitsprojecten zoals: 
kantoorpanden, bedrijfshallen, distributiecentra,     
ziekenhuizen, en kleine utiliteitsprojecten. Veel 
monteurkoppels zijn capabel om een geheel utiliteits- 
project, een complete verdieping, of gedeeltes van 
utiliteitsprojecten tot een goed einde te brengen.

In de utiliteitsbouw worden onze monteurs o.a. 
ingezet voor de montage van:
■ Kabelgoot/ladderbaan/wandgoot
■ Bekabeling/leidingwerk, licht- en 
 krachtinstallaties
■ Laagspanningsinstallaties/aansluiten 
 hoofdverdelers/verdeelinrichtingen
■ Brandmeldinstallaties
■ Zonweringinstallaties
■ Zusteroproepsystemen
■ Intercominstallaties
■ Beveiligingsinstallaties
■ Toegangscontrolesystemen
■ Data- en telecominstallaties

Onze monteurs worden met regelmaat ingezet op 
industriële projecten zoals bijvoorbeeld fabrieken, 
scheepswerven, werkplaatsen, machinefabrieken en 
waterzuiveringsinstallaties. Veelal betreft het 
complete projecten of delen van projecten. 
Onze monteurs worden gevraagd voor de meest 
uiteenlopende werkzaamheden als: RVS goot- en 
ladderbaantrajecten, kabelaansluit- en bundelwerk, 
besturingskasten, motoren, sensoren, 
hoofdverdeelinrichtingen, productielijnen etc.

In veel gebouwen komen regelinstallaties voor 
die zorgen voor de klimaatbeheersing van het 
gebouw. Het aansluitwerk bestaat uit het 
aansluiten van pompen, luchtdrukmeters, 
vorstthermostaten, frequentie-regelaars, 
motoren van luchtbehandelingkasten, 
koelunits en natuurlijk het aansluiten van de 
regelkast. 

Diverse monteurs van Cobetec hebben ervaring 
in het bekabelen en aansluiten van complete 
regelinstallaties.

Laagspanningsruimte

Binnen de elektrotechniek is veel behoefte aan 
 goede paneel-, kasten- en machinebouwers.   
 Gespecialiseerde bedrijven die bijvoorbeeld  
   regelkasten, productielijnen en andere    

    toepassingen maken voor de elektrotechniek    
     hebben vaak behoefte aan tijdelijk extra  
   personeel door veelal grote opdrachten 

        of pieken. 

Ook voor deze specifieke werkzaamheden stelt 
Cobetec regelmatig monteurs beschikbaar. 

Veel van onze monteurs worden ingezet in de 
woningbouw. In de woningbouw is behoefte aan 
personeel dat van wanten weet, eventuele 
problemen voorziet en niet klaagt over flink 
doorwerken. 

Cobetec heeft jarenlange ervaring met echte 
woningbouwmonteurs. Door de jaren heen hebben 
onze monteurs projecten variërend van enkele 
bungalows tot honderden woningen gerealiseerd. 
Deze projecten worden veelal voor middelgrote- en 
grote woningbouwinstallateurs gerealiseerd.

In de woningbouw worden onze monteurs o.a. 
ingezet voor:
■ Breed- en kanaalplaatvloeren
■ Tunnelbouw
■ Prefab bouw
■ Houtskeletbouw
■ Gibo, Metal-stud en Ytong wanden
■ Totale afbouw
■ Renovatie oude woningen

Van Nelle, Rotterdam

In nagenoeg alle kantoorpanden komen 
datanetwerken voor. Diverse utiliteitsmonteurs van 
Cobetec hebben ervaring in het compleet 
installeren, renoveren en uitbreiden van deze 
netwerken. Zo hebben zij ervaring in het bekabelen 
en afmonteren van de werkplekken en patchkasten 
van Cat5, Cat6 en Cat7 netwerken.

Cobetec heeft ook ervaring in het aansluiten en 
bekabelen van HKL’s, verdeelinrichtingen, 
verdeelstations, transformatoren, cybercentra’s etc. 
Deze werkzaamheden moeten veelal uitgevoerd 
worden door monteurs met veel kennis en ervaring. 
Ook hierin kunnen onze monteurs goede 
ondersteuning bieden.

Nagenoeg ieder installatiebedrijf heeft er mee te 
maken. Of het nu in de woningbouw is of op grote 
utiliteitsprojecten. Met regelmaat worden onze 
monteurs gevraagd voor het compleet installeren, 
renoveren en uitbreiden van brandmeldinstallaties 
ongeacht welk merk of type. Diverse monteurs van 
Cobetec zijn ook thuis in het aansluiten en 
bekabelen van complete beveiligingsinstallaties.

Aansluitwerk
singles

Verdeelinrichting



Bij het inlenen van monteurs gebeurt het maar al te 
vaak dat de opdrachtgever de eerste dag of de 
eerste aantal dagen niet tevreden is over de 
monteurs. 
Om de kwaliteit van onze elektromonteurs te 
bewijzen, levert Cobetec zijn monteurs altijd met 
4 dagen proeftijd. 

Deze proeftijd houdt in dat er bij gebleken 
ongeschiktheid binnen 4 dagen geen kosten 
worden doorberekend. Dit geeft de opdrachtgever 
de zekerheid om geschikte elektromonteurs in te 
zetten zonder financiële risico’s.
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Cobetec Veenendaal/Rotterdam BV is een 
middelgrote dienstverlenende onderneming die 
zich sinds 1997 bezig houdt met detachering van 
elektromonteurs. 

COBETEC Veenendaal/Rotterdam B.V.

Postadres:
Postbus 172
3900 AD Veenendaal

Bezoekadres:
Standaardruiter 21-12
3905 PT Veenendaal

T. 0318 - 50 02 40
F. 0318 - 51 76 02
E. info@cobetec.nl
I. www.cobetec.nl

Chefmonteur:
De chefmonteur functioneert veelal op grotere 
projecten als (meewerkend) voorman. De chefmonteur 
is capabel om een compleet project tot een goed 
einde te brengen.

Allround 1e elektromonteur
De allround 1e elektromonteur kan zelfstandig of 
eventueel samen met andere 1e of 2e elektromonteurs 
een middelgroot project of een gedeelte van een groot 
project maken, waarbij de verantwoordelijkheid bij de 
allround 1e elektromonteur ligt.

Aankomend 1e elektromonteur
De aankomend 1e elektromonteur beheerst alle voor- 
komende elektrotechnische werkzaamheden en kan 
een gedeelde verantwoordelijkheid over een klein tot 
middelgroot project dragen.

2e elektromonteur
De 2e elektromonteur beheerst de meest 
voorkomende elektrotechnische werkzaamheden 
en is in staat om kleinschalige projecten tot een 
goed einde te brengen.

Hulp elektromonteur
De hulp elektromonteur heeft werkervaring en 
basiskennis van elektrotechniek. Hij kan samen met 
andere elektromonteurs diverse elektrotechnische 
werkzaamheden uitvoeren. 

Kantoorpand Gouda Buisinstallatie 
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Bibliotheek Rotterdam Appartement Amstelveen Koelunits Regelinstallatie Hoofdverdeelkast

Monteurs zijn: Monteurs hebben:
■ Vakbekwaam ■ VCA Basisveiligheid
■ Gemotiveerd ■ Vast dienstverband
■ Productief ■ Goed gereedschap

Onze monteurs worden gepland door mensen die het 
vak vanuit de praktijk kennen en worden door hen op 
locatie regelmatig bezocht. 

Cobetec onderscheidt zich door zich te richten op 
kwaliteit, continuïteit en proeftijd. Reeds lange tijd 
hebben wij ons bewezen op de markt van 
inleen-elektromonteurs en bieden onze diensten aan 
voor projecten in de:

■ Utiliteitsbouw
■ Woningbouw
■ Renovatie
■ Industrie
■ Meet- & Regeltechniek
■ Datanetwerken
■ Laagspanningsinstallaties
■ Brandmelding & Beveiliging
■ Paneel-, Kasten- & Machinebouw

In deze brochure hebben wij de bovengenoemde 
facetten van de elektrotechniek uiteengezet.
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