Wij zijn een bedrijf met vestiging in Sint-KatelijneWaver en realiseren projecten in de telecomsector,
de middenspanning en laagspanning. Met ons
telecom-team vormen wij al jaren een vaste en
betrouwbare partner van de telecom-operatoren
(Proximus, Telenet en Orange).

BELLOY ELEKTROTECHNIEK
OM ONZE VERDERE GROEI TE REALISEREN ZIJN WE OP ZOEK NAAR EEN
ONDERHOUDSTECHNIEKER VOOR ONZE KLANT PROXIMUS – PROVINCIE
WEST-VLAANDEREN (regio 051, 056, 057, 058, 059)
Voor onze klant Proximus zijn we op zoek naar een maintenance technieker. Als maintenance
technieker ben je verantwoordelijk voor het onderhoud van de kasten van de antennemasten. Je bent
tewerkgesteld bij Belloy Elektrotechniek, maar voert uitsluitend opdrachten uit voor Proximus.
Voor deze specifieke opdracht werk je uitsluitend in de regio’s 051 (Roeselare), 056 (Kortrijk), 057
(Ieper), 058 (Nieuwpoort) en 059 (Oostende)
JOUW TAKENPAKKET EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
•
•
•
•
•
•
•
•

Je staat in voor algemene onderhouden
Je handelt spoedinterventies af
Je zorgt ervoor dat contractors werken kunnen uitvoeren op een veilige werkplaats
Je verzorgt de werfvoorbereiding (planning, toegang regelen van sites,….)
Je woont zowel regionale als nationale meetings bij
Je voert werfbezoeken uit met contractors om uit te voeren werken te bespreken
Je voert controles uit op de werken die zijn uitgevoerd door contractors
Je draait mee in een wachtdienst (1 week per maand)

ONS AANBOD
•

Wij bieden u een uitdagende job aan met veel autonomie, uitdaging en variatie. Je hebt de
mogelijkheid om jouw uren flexibel in te delen. Je bent uitsluitend werkzaam in de provincie WestVlaanderen en meer bepaald in de zones 051, 056, 057, 058, en 059. Je krijgt een voltijds contract,
een marktconform loon binnen paritair comité 149.01 (elektriciens), een ruim aantal
vakantiedagen (20 wettelijke + 12 ADV dagen), een smartphone en een werkvoertuig. U krijgt
gedegen interne opleidingen (zowel vanuit de werkgever Belloy als door Proximus). Voor al onze
medewerkers voorzien wij ook een hospitalisatieverzekering.

UW PROFIEL
•

Je volgde een opleiding elektriciteit (of gelijkaardig)

•

Je kan je, naast het Nederlands, ook uit de slag trekken in het Frans

•

Je beschikt over een rijbewijs B.

•

Je hebt een VCA attest of bent bereid dit te halen

•

Je hebt bij voorkeur een eerste werkervaring achter de rug

•

Je hebt ervaring met software-applicaties als outlook en excel,…

•

Je hebt een flexibele instelling

•

Je bent stressbestendig

•

Je werkt accuraat

•

Je kan prioriteiten stellen tussen de verschillende taken

•

Je hebt zin voor verantwoordelijkheid

INTERESSE
Neem dan contact op met Nancy Cantens: nancy.cantens@sodiwe.be

