Vacature elektricien
INTRO
Prolink Engineering en Elektro Coma staan garant voor automatiseringsoplossingen in de
procesindustrie van ontwerp tot oplevering over diverse sectoren ( van brouwerijen tot chemische
klanten )
Prolink Engineering werd in 2013 opgericht en om hun activiteit te ondersteunen namen ze Elektro
Coma over in 2021.
Dit maakt ons op vandaag een expert in machinebouw en automatisering die het volledige pakket
van A tot Z kan aanbieden
Wegens sterke groei zijn we op zoek naar een elektricien om ons team te versterken.
Elektro-coma is gevestigd in de industriezone de prijkels in Deinze

JOUW DAG ALS ELEKTRICIEN
’s Morgens start je dag met het laden van de bestelwagen. Éénmaal geladen vertrek je naar de werf.
Dit kan samen met je 3 collega’s of alleen, afhankelijk van het project waar je aan werkt.
Je bent verantwoordelijk voor de volledige werf van begin tot einde, waardoor je takenpakket zeer
afwisselend is:
•
•
•
•
•
•

Bouwen van kasten aan de hand van een schema ( E-Plan )
Bekabelen van de borden
Kabelgoten plaatsen en bekabelen van de installatie
Plaatsen & aansluiten van je afgewerkte kast bij de klanten
Testen en uitmeten
Opstarten van de installatie

Kortom heel veel variatie in één project!

JOUW PROFIEL
Wij zoeken een collega die er vol ‘goesting’ tegenaan gaat! Bij voorkeur heb je een diploma in een
elektrische richting.
•
•
•
•
•
•
•

Je houdt er van zelfstandig te werken, maar bent tegelijkertijd een echte teamplayer;
Je hebt geen probleem met verplaatsingen naar het buitenland;
Je bent in het bezit van een rijbewijs B;
Kwaliteit en veiligheid zijn begrippen waar je sterk waarde aan hecht;
Je houdt ervan om in een kleine groep samen te werken waarbij collega’s aanvoelen als
echte vrienden;
Je hebt een no nonsense attitude;
Je houdt ervan om een installatie met trots op te leveren aan de klant.
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WHAT’S IN IT FOR YOU
We bieden je een job aan vol variatie, unieke projecten met focus op innovatie en veel fun!
•
•
•
•
•
•

Je komt terecht in een bedrijf met jonge mensen waar je deel uitmaakt van een hecht team.
Je hebt passie voor techniek.
Je krijgt de kans om jezelf te ontwikkelen tot een ervaren elektricien.
Naast een marktconform loon bieden wij ook maaltijd- & ecocheques.
Elke eerste vrijdag van de maand een drink met gans het team!
Je krijgt veel verantwoordelijkheid en de mogelijkheid om zelfstandig je werk te organiseren.
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