Elektrotechnieker bordenbouw –
Industriële toepassingen
E.M.E. of voluit Electro Mechanic Equipment nv, is een familiale KMO gevestigd in Glabbeek (bij Tienen).
Wij zijn reeds 60 jaar actief in de wereld van elektrische energieverdeling voor industrie en nutsbedrijven.
Neem alvast een kijkje op onze website www.eme.be
Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een gemotiveerde collega.

Deze functie bestaat uit tal van afwisselende taken zoals:

•

Bordenbouw:
- Het zorgvuldig monteren van alle onderdelen aan de hand van een lay-out plan en de gekende
technische voorschriften.
- Monteren en bekabelen van elektrische borden in de afdeling bordenbouw.
- Bedraden van alle onderdelen van groot vermogen tot detailbedrading voor sturing volgens
bedradingsschema’s al dan niet met genummerde aansluitingen.
- De elektrische continuïteit van een elektrische installatie controleren alsook, het opsporen van
fouten in schema’s en bekabeling.

•

Op werf bij de klant :
- Aanpassingen aanbrengen in verdeel- & pv-borden, aansluitingen, industriële elektrische
installaties LS/MS... op de werflocatie.
- Realiseren van nieuwe LS/MS installaties alsook het aansluiten van verdeelborden samen met
een werfteam en je projectverantwoordelijke.

Natuurlijk kan je steeds terugvallen op een team/ directe collega’s en/of je projectverantwoordelijke.
Gezocht profiel:

•

Je hebt een technische opleiding genoten bij voorkeur richting elektrotechnieken of
elektromechanica en/of je hebt reeds ervaring in een gelijkaardige functie. Kennis van LS-netten is
zeker een must.

•

Je kan zelfstandig werken maar evengoed in teamverband

•

Je hebt een oog voor detail en afwerking

•

Je werkt volgens de veiligheidsprocedures

•

Je kan technische plannen en complexe elektrische schema's (uit de automatisatie wereld)
begrijpen én interpreteren

Persoonsgebonden competenties:
Flexibiliteit (in zowel taken als uren)
Planlezen (zowel elektrisch als mechanisch)
Resultaatgerichtheid
Klantgerichtheid
Teamspeler

Ons aanbod:
Boeiende en afwisselende job binnen een ervaren afdeling / bedrijf.
Stabiele en flexibele KMO, waar er een goede bedrijfscultuur heerst.
Een no-nonsense, dynamische organisatie, met respect voor ieder persoon.
Samenwerking en ondersteuning u aangeboden door een aangenaam en gemotiveerd team.
Een marktconforme verloning aangevuld met extra legale voordelen.

In onze streek wonen en dus ook kunnen werken is voor ons alvast een voordeel!

Alle aanvullende informatie kan je bekomen bij :
ELECTRO MECHANIC EQUIPMENT NV - Zuurbemde 51 te 3380 Glabbeek
Tel . 016/77 23 00 – Wouter Verhemeldonck
➔ Schriftelijk solliciteren kan via wv@eme.be

