Elektricien
Functie
Als elektricien sta je vooral in voor de installatie en het onderhoud van alle elektrische
nutsvoorzieningen in ons bedrijf.
›
›
›

Je bent verantwoordelijk voor het plaatsen en aansluiten van elektrische kringen volgens plan.
Je legt kabelgoten, buizen en kabels voor de verschillende stroomkringen.
Tot je takenpakket behoort ook het plaatsen en aansluiten van netwerk, verdeelkasten en
verlichtingssystemen.

Wie zoeken we?
Voor deze vacature zijn we op zoek naar iemand met volgende achtergrond en vaardigheden:
›
›
›
›
›
›

Je hebt een A2-diploma elektriciteit of bent gelijkwaardig door technische ervaring en hebt bij
voorkeur enkele jaren ervaring.
Je bent in het bezit van een BA4/BA5 certificaat en kan het algemeen reglement voor elektrische
installaties (AREI) toepassen.
Je
Je
Je
Je

werkt stipt en nauwkeurig en hebt oog voor orde en veiligheid.
kan zowel zelfstandig werken als in teamverband.
kan vlot schemalezen en kleine aanpassingen doorvoeren.
bent flexibel naar uren toe (In geval van dringende interventies ben je bereid om buiten je uren

te werken om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen).
Ons aanbod
Je werkt binnen een groeiende organisatie met snelle beslissingsstructuren en een gezonde
langetermijnvisie. Je krijgt een intensieve opleiding in Sint-Niklaas en een boeiend takenpakket met
eigen verantwoordelijkheden en ontplooiingsmogelijkheden op professioneel en persoonlijk vlak.
Je kan rekenen op een aantrekkelijk loonpakket volgens je ervaring en capaciteiten. We willen samen
met jou de ideale work-life-balans vinden, daarom geniet je bij ons van flexibele werkuren en kan je
zelf je persoonlijk loonpakket samenstellen. Bovendien werk je in een filearme omgeving.

Waarom bij Van Hoecke werken?
Persoonlijke
groei

High Tech
werkomgeving

Autonome
teams

Flexibel werken

We investeren graag in

Als Factory of the

Als zelfsturende

je kennis en
zelfontwikkeling.

Future investeren we
voortdurend in nieuwe
technologieën en
automatisatie.

medewerker werk je
actief mee aan
verbeterprojecten
binnen onze firma.

werkuren en stel je
persoonlijk loonpakket
samen.

Geniet van flexibele

Leuke
werkomgeving
Werken in een leuke,
collegiale sfeer met
ontspanningsmogelijkheden
tijdens de middag, ons
personeelsfeest,…

automatisatie.

binnen onze firma.

personeelsfeest,…

Over Van Hoecke
Als verdeler van scharnieren en ladesystemen van het Oostenrijkse merk Blum zijn we al jaren
marktleider in de Benelux. Daarnaast produceren en verdelen we onze eigen ontwikkelde houten
lade TA’OR BOX voor de Europese markt.

Interesse?
Solliciteer online of stuur je CV en motivatiebrief naar vacatures@vanhoecke.be:
Van Hoecke NV
Europark-Noord 9
9100 Sint-Niklaas
03/760 19 00
03/760 19 28

