Algemeen elektriciteitsbedrijf
Rekruteert in Brussel een
« Elektricien Teamleider » (m/v)
Reference EC728

HET BEDRIJF

Gevestigd in Brussel, is het bedrijf een onderneming gespecialiseerd in elektriciteit (LV, MT & HT) voor de
tertiaire sector en industrie. Ze beheerst ook alles met betrekking tot het technisch beheer van gebouwen
(branddetectie, toegangscontrole, audiovisueel (vergaderzalen, auditoria, enz.), HVAC, beregening, enz.) En
het automatiseringsgedeelte van deze systemen.
Het bedrijf geniet al jaren een sterke reputatie voor de kwaliteit van de dienstverlening.

DE FUNCTIE
De teamleider zorgt ervoor dat het hem toevertrouwde werk wordt uitgevoerd volgens de specificaties en
plannen. Hij rapporteert rechtstreeks aan de projectmanager.
•
•
•
•
•
•

Voer de aan u toevertrouwde locatie volgens plan uit
Optimalisatie van de productiviteit van teams en uitrusting
Tevreden de klant met betrekking tot de voltooiing van de site binnen de grenzen van zijn bestelling
Leid de teams waarvoor u verantwoordelijk bent
Zorg ervoor dat de apparatuur die aan u is toevertrouwd, wordt nageleefd
Handhaaf alle veiligheidsregels

De teamleider neemt ook deel aan de bouwwerkzaamheden.
De functie vereist soms nacht- en / of weekenddiensten. Deze diensten blijven incidenteel en worden ruim
van tevoren gepland.

PROFIEL

Kwalificaties:
•

Erkend diploma in elektriciteit (baccalaureaat, A1 of A2 afhankelijk van ervaring)

Ervaring:
•
•
•
•

Minimaal 5 jaar ervaring in een EG van elektriciteit
Ervaring in de industriële en / of tertiaire sector (grote gebouwen)
Ervaring in laagspanning en data
Een eerste ervaring in teammanagement is gewenst.

Talen:
•
•

Goede kennis van het Frans
Kennis van Nederlands en / of Engels is een pluspunt.

Vaardigheden en vaardigheden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Technisch meesterschap
Praktische kennis van RGIE
Leiderschap
Gevoel van organisatie
Teamgeest
Positief gedrag
Ethiek, respect voor waarden
Diepe gevoeligheid voor arbeidsveiligheid
Respect voor opbrengsten en uitrusting
Kwaliteitsbewust
Flexibiliteit (uren)

Diversen:
•

Rijbewijs

OFFERTE
•
•

Een lonende en afwisselende functie binnen een dynamisch, respectvol en vriendelijk bedrijf
Compensatie in lijn met de ervaring en vaardigheden van de medewerker.

POSTULER
Als je jezelf in het profiel herkent en je gemotiveerd voelt om deze uitdaging aan te gaan, stuur dan je
sollicitatie naar adva consult: eric.croisy@adva-consult.com.
Noem de referentie EC728. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld.
We kunnen uw aanvraag alleen opvolgen als uw profiel aan de voorwaarden voldoet.
Voor meer informatie over adva consult, gaan naar www.adva-consult.com.
Kantoren: 5a chaussée de Mons, Bte. B1
B-1400 Nivelles
info@adva-consult.com

adva consult, a fair and trustable HR company

