Industrieel elektricien installateur (m/v)
Om de groei binnen DEF Belgium te kunnen ondersteunen zijn wij op zoek naar een industrieel elektricien
installateur (m/v) voor onze dienst na verkoop.
Het bedrijf
DEF Belgium is een Belgisch filiaal van het DEF Network, één van de belangrijkste Europese fabrikanten in
brandveiligheid. Onze core business is om op maat gemaakte oplossingen en services aan te bieden voor
branddetectie, spraak gestuurde evacuatie, automatische blussystemen (gas en watermist) en
supervisiesystemen.
DEF Belgium is opgericht in 1976 en dus reeds meer dan 40 jaar actief op de Belgische markt. DEF Belgium is ook
gecertifieerd als Bosec en Fisq installateur.
Ons
gepassioneerd
team
van
deskundigen
behandelen
brandveiligheidsprojecten.
Onze missie: het beschermen van onze klanten tegen brandrisico’s, het waarborgen van hun activiteiten en de
veiligheid garanderen voor alle aanwezigen.
DEF Belgium telt onder haar klanten grote namen uit de industrie, transport, telecommunicatie, ziekenhuizen,
energie en overheden.

De functie (voltijds)
Als industrieel elektricien installateur staat u in voor :
• Het plaatsen van de nodige bekabeling voor de aansluiting van onze diverse systemen.
• Het plaatsen en/of verplaatsen van detectoren.
• Indienststellingen van branddetectiesystemen.
• Het testen van de verschillende elementen.
• Het demonteren van branddetectiesystemen.

Het profiel
• U heeft een diploma hoger secundair in elektriciteit, of gelijkwaardig door ervaring.
• Werken met een PC is u niet vreemd.
• U beheert de basisvaardigheden van metingen met een multimeter (stroom, spanning, weerstand), de
analytische metingen (batterij autonomie berekening impedantie lijnen,….) en kan logisch nadenken om
een fout te isoleren.
• U bent communicatief, klantgericht en zorgvuldig.
• Als deel van een team bent u stipt, flexibel, heeft u zin voor orde en netheid en gaat u zorgvuldig om met
procedures en werkdocumenten.
• U bent in het bezit van een vast rijbewijs B.
• U heeft een goede kennis van het Nederlands en/of het Frans

Contact
Herkent u uzelf in deze functie ? Dan wordt u misschien onze nieuwe collega om het Customer Service Team
te versterken.
Stuur uw CV en motivatiebrief naar : hr@def-online.be

Vestingsplaats : Bergensesteenweg, 79 - 1651 LOT

www.def-online.be

