Functienaam:

Elektricien

Functieomschrijving:

Residentieel elektriciteit,
zowel installatie , controle en reparaties van
algemene elektriciteit

Plaats tewerkstelling:

DHONDT KOEN
Roger Pietersstraat 3
8431 WILSKERKE

Type contract:

Vaste Job

Type job:

Voltijds

Arbeidscontract:

Onbepaalde duur

Aanbod en voordelen:

Contract onbepaalde duur en overname
ancienniteit bij relevante ervaring

Tijdsregeling:

Dagwerk

Werkervaring:

Minstens 5 jaar ervaring

Studies:

- 3de graad technisch secundair onderwijs
(TSO3)
» Studiegebied Mechanica - Elektriciteit
» Elektriciteit - Elektronica
- 2de graad technisch secundair onderwijs
(TSO2)
» Studiegebied Mechanica - Elektriciteit

Algemene vereisten:

Technische opleiding in elektriciteit genoten. Je
hebt enkele jaren ervaring en je bent sterk
gedreven om die verder uit te breiden. Je bent
kwalitatief heel sterk en denkt sterk pro-actief.
Je bent heel klantgericht. Je hebt een hoge graad
van afwerking.

Talen:

Nederlands - goed

Rijbewijzen:

B Auto's <. 3,5t en max. 8 plaatsen

Sollicitatieprocedure
Contactpersoon:

De heer Dhondt Koen
zaakvoerder
Tel 0475 31 52 11
koen@electrodhondt.be

Sollicitatie-adres:

DHONDT KOEN
Roger Pietersstraat 3
8431 WILSKERKE

Sollicitatie via:

E-mail: koen@electrodhondt.be
Telefoon: 0475 31 52 11

Cv gewenst:

Ja

Extra informatie:

Bij vragen mag je me contacteren op het
nummer 0475 31 52 11

Beroepsprofiel
Competentiesjabloon:

Residentieel elektrotechnisch installateur

Jobdomeinen:

Bouw - Techniek

Competenties
Jobgerelateerd:

• Tracés realiseren voor het doortrekken van
kabels (muren doorboren, dichtplamuren, …)
• Opgebouwde of ingebouwde kabelgoten en
leidingen plaatsen
• Een elektrisch verdeelbord in residentiële of
tertiaire gebouwen plaatsen en bedraden
• Het verdeelbord aansluiten op de uitrustingen
• Materiaal voor lage spanning plaatsen en
aansluiten (schakelaars, stopcontacten, …)
• De elektrische installatie in werking stellen en
controles uitvoeren
• Werken aan: Camerabewakingssystemen
• De materialen kiezen en de voorraad
grondstoffen en verbruiksgoederen aanleggen
• Een diagnose stellen van storingen aan
installaties en de defecte onderdelen herstellen
• Verlichtingsinstallaties installeren en
aansluiten
• Installaties op zeer lage spanning installeren en
aansluiten (telefonie, informatica,
brandalarmen, …)

Persoonsgebonden:

• Leervermogen hebben
• Contactvaardig zijn
• Regels en afspraken nakomen
• Zelfstandig werken
• Commercieel zijn
• Zin voor nauwkeurigheid hebben
• Resultaatgerichtheid
• Omgaan met stress
• Klantgerichtheid
• Zich kunnen aanpassen aan veranderende
omstandigheden (flexibiliteit)

