Technieker Elektricien (m/v)
Vermeulen, Wetteren (Oost-Vlaanderen) | Vast | Voltijds
Bedrijfsomschrijving:
De firma Vermeulen (www.bvbavermeulen.be) bestaat reeds 30 jaar en onderscheidt zich als een
"systeem integrator" in de electriciteit & alternatieve energie markt in Belgie. Wij benaderen
project realisaties als een totaaloplossing (algemene elektriciteitswerken, datanetwerken,
domotica, beveiliging, verlichting, PV panelen, etc.) en naar de specifieke wens van onze klant
(meestal gaande van gemiddeld tot grotere projecten). Deze aanpak heeft er voor gezorgd dat
Vermeulen uitgroeide tot een unieke speler in zijn marktsegment.
De laatste jaren hebben we een zeer sterke groei gezien en zijn we op zoek naar een Technieker
Elektricien die mee kan gaan in ons groeiverhaal.
Functieomschrijving:
•

•
•
•
•

Je staat in voor de installaties van alle elektrische nutsvoorzieningen (verdeelkasten,
verlichting, verwarming, zonnepanlen, signalisatie, communicatie, etc.) en voeding van
apparaten en dit volgens plan van villas, appartementsgebouwen, kantoorruimtes,
renovaties, etc.
Het uitvoeren van ruwbouwwerkzaamheden zoals kappen en slijpen van sleuven, boren
van gaten in diverse vloeren en wanden
Het plaatsen en aansluiten van datanetwerk, parlofonie, verdeelkasten, diverse
residentiële verlichtingssystemen, inbouwdozen en centraaldozen
Het leggen van buizen en kabels voor de verschillende stroomkringen bij in-en opbouw
en draadtrekken; en bedrading plaatsen en aansluiten van elektrische kringen
Het uitzetten van leidingtracés van de installatie volgens plan

Profiel:
•
•
•
•

Je bent een gemotiveerd persoon met een technische interesse en inzicht
Je bent klantgericht, flexibel en spreekt Nederlands. Frans is een pluspunt.
Elektrische installatietechnieken ken je en je kan deze toepassen
Veiligheid is ook voor jou belangrijk. Het algemeen reglement voor elektrische
installaties (AREI) kan je toepassen

Aanbod:
•
•
•

Een contract onbepaalde duur met een aantrekkelijk salaris op maat en stevige
arbeidsvoorwaarden
Gevarieerd werk, projecten op maat
Een boeiende werkgever, aangename werksfeer binnen een dynamisch team in volle
expansie die veel toekomstmogelijkheden biedt voor jouw verdere carrière in de sector
(zowel in functie als loongewijs)

•
•

De mogelijkheid om je eigen talent verder te ontwikkelen dankzij ons eigen talenten
programma en bijscholingsmogelijkheden
En last but not least: de kans om een groot netwerk op te bouwen en om je ervaringen en
kennis met andere technische profielen te delen

Is deze job iets voor jou?
Solliciteer met een CV door contact op te nemen met Wouter Vermeulen via
wouter@vermeulengroup.com. Wij bekijken elke mail grondig en proberen je zo snel mogelijk
te beantwoorden.

