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INDUSTRIEEL ELEKTRICIEN
Wil je meewerken aan de omslag naar duurzame energie in België en 
de buurlanden?  Dan is dit allicht voor jou!

Als Industrieel Elektricien ben je verantwoordelijke voor de piekfijne installatie en het onder-
houd van elektrische verdeelkasten en installaties.  Dit zowel bij residentiële als bij industriële 
klanten.

● Je verzorgt de volledige installatie, bekabeling en montage van elektrische verdeelkasten en installaties; 
● Je geeft de klant de nodige uitleg over het correcte en veilige gebruik van de apparatuur en beant-
woordt concrete vragen; 
● Je stelt de installatie in werking en test deze in samenspraak met de projectleiding; 
● Je werkt zelfstandig, maar je kan ook in teamverband werken.  

Wat je doet

Wie we zoeken

• Je hebt een opleiding elektriciteit/elektrotechnieken gevolgd of bent gelijkwaardig door ervaring;  
• Bij voorkeur heb je enige ervaring (1 tot 2 jaar) met elektrische werken;
• Je bent in staat om vlot elektrische plannen te lezen en te volgen; 
• Een BA4-attest is een extra troef; 
• Je bent flexibel ingesteld, zowel op het gebied van werkuren als op het gebied van locatie van de 

werken; 
• Je werkt nauwkeurig en stipt; daarnaast heb je een sterk probleemoplossend inzicht en wil je steeds 

resultaat behalen; 
• Je draagt veiligheid hoog in het vaandel en past altijd de correcte voorschriften voor;
• Rijbewijs B is een must. 

Wat we bieden

Een vaste, voltijdse job binnen een jong en snelgroeiend bedrijf. Een motiverend loonvoorstel, 
aangevuld met extralegale voordelen (maaltijd- en ecocheques). Maar meer nog: 
• Een degelijke opleiding en inwerkperiode.
• De mogelijkheid om je stempel te drukken op zeer afwisselende en uitdagende projecten.
• Ruimte voor initiatieven en ideeën, hoe gek dan ook.
• Veel vrijheid en autonomie, maar kan steeds terugvallen op je collega’s.

Waar en hoe solliciteren?
via e-mail: jobs@esegroup.be 
via telefoon: +32 (0) 58 593950




