Electro technisch installateur (M/V) (HOLSBEEK)
Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een elektro technisch installateur. Je zal instaan voor
het uitvoeren van algemene elektriciteitswerken. Je uit te voeren taken zullen zowel bij nieuwbouw
als renova:e worden uitgevoerd.
Ons cliënteel bestaat uit par:culieren, openbare sector als industrie en is voornamelijk gelegen in de
provincie Vlaams Brabant.
Na een korte opleiding en aAankelijk van uw mogelijkheden kan u vrij snel zelfstandig werken, of u
werkt in teamverband onder leiding van een werfverantwoordelijke.
Proﬁel:
Elektriciteit is goed gekend, leergierig, luisterbereid, werkwillig, s:pt en sociaal.
Jobgerelateerde competenCes :
•

De ac:viteiten van een team coördineren

•

Een organisa:e leiden

•

Opgebouwde of ingebouwde kabelgoten en leidingen plaatsen

•

Installeren, aansluiten en programmeren van: Toegangscontrolesystemen

•

Installeren, aansluiten en programmeren van: Alarmsystemen en camerabewakingssystemen

•

Elektrische hulpstukken en verdeelborden bouwen

•

Verlich:ngsinstalla:es installeren en aansluiten

•

De voortgang van de werkzaamheden en de uitvoering controleren

•

Installa:es op zeer lage spanning installeren en aansluiten (telefonie, informa:ca,
brandalarmen, …)

•

Materiaal voor lage spanning plaatsen en aansluiten (schakelaars, stopcontacten, …)

•

De materialen kiezen en de voorraad grondstoﬀen en verbruiksgoederen aanleggen

•

Een diagnose stellen van storingen aan installa:es en de defecte onderdelen herstellen

•

Tracés realiseren voor het doortrekken van kabels (muren doorboren, dichtplamuren, …)

•

Eenvoudig metselwerk uitvoeren

•

Een elektrisch verdeelbord in residen:ële of ter:aire gebouwen plaatsen en bedraden. Het
verdeelbord aansluiten op de uitrus:ngen

•

De elektrische installa:e in werking stellen en controles uitvoeren

Persoonsgebonden competenCes:
•

Zelfstandig werken

•

Crea:ef denken

•

Contactvaardig zijn

•

Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (ﬂexibiliteit)

•

Zin voor nauwkeurigheid hebben

•

Commercieel zijn

•

Regels en afspraken nakomen

•

Klantgerichtheid

•

Plannen (=ordenen)

•

Leervermogen hebben

•

Samenwerken in een team

•

Omgaan met stress

•

Resultaatgerichtheid

Vereiste studies:
•
•
•
•
•

TSO 3de graad Elektrische installa:etechnieken
TSO 2de graad: Studiegebied Mechanica - Elektriciteit
Leer:jd: Sector Elektriciteit
Deel:jds beroeps Secundair onderwijs: Rubriek Elektriciteit – Elektronica
Hoger beroepsonderwijs HBO: Elektriciteit - Elektronica

Heb je niet het vereiste diploma, maar wel de nodige ervaring, dan kom je ook in aanmerking voor
deze job.
Werkervaring: minstens 2 jaar ervaring.
Talenkennis: Nederlands (zeer goed)
Rijbewijs: B
Contract:
•
•
•

Vaste job
Contract van onbepaalde duur
Vol:jds

Aanbod:
•

Werk in eigen streek in een familiale onderneming met jonge dynamische mensen.

•

Verloning volgens de weaelijke voorwaarden en bespreekbaar volgens capaciteiten.

•

Veel doorgroeimogelijkheden mist de nodige inzet en mo:va:e

Plaats tewerkstelling:
LEUVENSEBAAN 78
3220 HOLSBEEK
Solliciteren:
Electro Corbeels
LEUVENSEBAAN 78
3220 HOLSBEEK
BELGIE
E-mail met mo:va:ebrief en CV t.a.v. Mevr. Fanny Corbeels – info@corbeels.be

