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“Vinden, binden en behouden”.
Vooraf
Erco B.V. is volop in ontwikkeling. Wat eens begon als
een éénmanszaak is nu uitgegroeid naar een trendy en
moderne organisatie met 28 werknemers. Wij zijn klaar
voor 2017.
Erco B.V. uw KNX domotica partner!
Wij zetten ons steeds meer in op innovaties als
domotica en KNX-installaties. KNX is een standaard, die
communiceert via een intelligent bussysteem. Op die
manier kunnen veel intelligente componenten uit vele
toepassingsgebieden onderling met elkaar worden
gekoppeld: klimaat, verlichting, zonwering,
alarminstallaties audio, energiemeters enz.
Erco bedenkt, ontwerpt, programmeert en verzorgt het
testen en inbedrijfstellen van bovenstaande installaties
en maakt van de Electro- en Werktuigbouwkundige
installaties een werkend en integraal geheel.
Nieuwe CPR norm (NEN8012)
Het zal u niet helemaal ontgaan zijn maar per 10-062016 is de nieuwe CPR van kracht. Inmiddels zitten we
nu nog in een overgangsperiode tot 01-07-2017.
Dat betekent dat vanaf 01-07-2017 alle
elektrotechnische installaties moeten voldoen aan de
bouwproducten wetgeving van de EU. Elk land binnen
de EU bepaalt zijn eigen invulling aan de CPR. In
Nederland is hiervoor de NEN8012 opgesteld in
combinatie met de NEN1010 en het bouwbesluit.
Dit houdt concreet in dat er uitsluitend geclassificeerde
kabels geïnstalleerd mogen worden. Deze classificering
heeft betrekking op de brandveiligheid van een
gebouw.
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Deze wetswijziging heeft als gevolg dat vanaf 01-072017 de kabel producenten stoppen met het
produceren van de huidige en gaan starten met het
produceren van de nieuwe bekabeling volgens deze
nieuwe NEN norm.

De invoering van deze nieuwe norm zal ook
prijsconsequenties met zich mee brengen.
Nog niet alle prijzen en artikelnummers zijn tot op heden
bekend. Begin 2017 nemen wij met u contact op om u
verder te informeren over hiervoor genoemde
wetswijziging.
Erco Educatief
Onze mensen staan voorop, samen kunnen wij iets moois
maken. Een goede interne opleiding en bijscholing zijn
daarvoor belangrijke instrumenten.
Wat daarbij essentieel is, is het bewaken en borgen van onze
kwaliteit.
Om die redenen zijn we Erco Educatief gestart. Onder
verantwoordelijkheid van onze ervaren chef-monteur
Richard Monshouwer zal hij in samenwerking met collega
chef-monteurs theorie en praktijkgerichte opleidingen gaan
verzorgen.
Dit opleidingstraject is bedoeld voor instroom van nieuwe
medewerkers maar zal ook dienen voor bijscholing.
Personeel
Ons team bestaat uit gemotiveerde mensen. De grootste
uitdaging is het vinden van goed personeel, maar eenmaal
gevonden, willen ze allemaal blijven.
Wat voor ons belangrijk is: het creëren en het houden van
een goede werksfeer. Onze mensen moeten met plezier
naar hun werk gaan.
Kortom: Vinden, Binden en Behouden !
Door de toenemende orderportefeuille kan er nieuwe
werkgelegenheid worden geboden. Heb je interesse of ken je
iemand op het gebied van elektrotechniek of mechatronica neem
dan gerust contact met ons op via onderstaand telefoonnummer of
e-mailadres.

