Vacature elektricien
Takenpakket:
• Je werkt in een team of alleen dat instaat voor de onderhouds- en herstellingswerken
aan gebouwen en infrastructuur over heel West- en Oost-Vlaanderen
• Je wijzigt bestaande installaties: PV-installaties, en voegt installaties bij: thuisbatterij
• Je depanneert elektrische apparaten en installaties: PV-installatie, thuisbatterij,
vermogensschakelaar, differentieel, kabelbreuk, defect toestel, tijdschakelaar, boiler
aansluiten, aircoheater, warmtepompen, …
• Je blijft in overeenstemming met de huidige nationale elektrische code (AREI)
• Je brengt nieuwe installaties aan en stelt elektrisch schema op
• Je bouwt elektrische borden

Wat bieden wij:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aantrekkelijk salaris
Goede arbeidsvoorwaarden
Ecocheques
40 uren werkweek
Een vast contract in een dag regime
20 dagen verlof + 12 dagen ADV
Een afwisselend takenpakket
Parkeergelegenheid aan de firma
Een gezellig team

Profiel:
• Je hebt ervaring in elektricien of soortgelijke functie
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• Je hebt genoten van een technische opleiding elektriciteit (bij voorkeur Ba4/Ba5 en VCA
attest)
• Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands en Frans is een pluspunt
• Je bent in het bezit van rijbewijs B
• Je werkt graag in teamverband maar kan ook zelfstandig, secuur en efficiënt werken
• Je hebt graag variatie in je job
• Je bent enthousiast, flexibel en stressbestendig
• Je hebt passie, lef en weet van aanpakken en leert graag
• Je denkt oplossingsgericht

Elke dag met een lach naar het werk:
Je komt terecht in een dynamisch team waar werk en plezier zeker samengaan. Wij zijn op
zoek naar iemand die zich op lange termijn wil engageren voor de firma en die mee wil
werken aan de toekomst van de firma. Wij zijn een (h)echt ‘familiebedrijf’ die al 3 jaar aan het
bloeien is. Onze werven zijn gelegen in West- en Oost-Vlaanderen.
•
•
•
•

Naast hard werken wordt er genoeg gelachen en met elkaar plezier gemaakt
We komen allemaal uit de omliggende dorpen van Beernem
We gaan gemoedelijk met elkaar om
En we helpen elkaar waar nodig

Ondervindt het zelf en reageer op onze vacature!
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