 Bewaar

Medewerker mobiele ploeg elektricien
SCHOLENGROEP Mandel en Leie in ROESELARE
 Online sinds 9 nov. 2021 - Vaste Job

Functieomschrijving
Om onze elektrische installaties te installeren en te onderhouden zijn we op zoek naar een extra elektricien. Je staat in
voor de plaatsing, het onderhoud en de herstelling van elektrische installaties in schoolgebouwen. Verder sta je ook in
voor de optimale werking en de veiligheidsvoorschriften

Profiel
- In het bezit zijn van een A2 diploma elektricien
- Je weet van aanpakken en kan zelfstandig werken aan elektrische installaties volgens de aanwijzingen van jouw
werfleider
- Je hebt een rijbewijs B
- Je bent in het bezit van een VCA-attest

Jobgerelateerde competenties
De elektrische isolatie controleren en de oorsprong van stroomlekken opsporen
Technische werken uitvoeren: Kabels trekken
Technische werken uitvoeren: Registratietoestellen plaatsen (druk, intensiteit, verbruik, ...)
Toezicht houden op werkende installaties (rondes, ...)
Een defect of storing van elektrische oorsprong of onreglementaire situaties lokaliseren en diagnosticeren
Technische werken uitvoeren: Printplaten vervangen
Een opvolgsysteem voor voorraden bijhouden (verbruik van losse stukken, ...)
Technische werken uitvoeren: Elektriciteitskasten bekabelen (relais, besturingsrelais, ...)
De werkzaamheden plannen volgens de behoeften of bestellingen van klanten
De opvolggegevens van interventies registreren en de informatie doorgeven aan de betrokken dienst
Technische werken uitvoeren: Elektrische uitrusting installeren

Voorbereidende tests uitvoeren voor het in werking stellen van de elektrische installatie of uitrusting
De onderdelen van de drager (behuizing, kasten, afdekking, ...) demonteren, vervangen of herstellen
Bepalen welke herstellingen aan de elektrische installatie of uitrusting nodig zijn en de defecte onderdelen
opsporen
De voorwaarden en modaliteiten voor interventies aan elektrische installaties of uitrusting bepalen en het
gereedschap klaarmaken

Persoonsgebonden competenties
Omgaan met stress
Contactvaardig zijn
Regels en afspraken nakomen
Samenwerken als hecht team
Zelfstandig werken
Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
Zin voor nauwkeurigheid hebben
Plannen (= ordenen)

Aanbod
- in functie van diploma
- bekwaamheidsattesten
- job binnen het onderwijs

Plaats tewerkstelling
SCHOLENGROEP Mandel en Leie
HUGO VERRIESTSTRAAT 68 8800 ROESELARE
Toon op kaart ()

Vereiste studies
TSO 3de graad Elektromechanica
TSO 3de graad Elektriciteit - Elektronica

Werkervaring
Minstens 2 jaar ervaring

Talenkennis
Nederlands (zeer goed)

Rijbewijs
B
BE

Contract
Vaste Job

Contract van onbepaalde duur
Voltijds
Dagwerk

Waar en hoe solliciteren?
Via e-mail: jo-ann.goddeeris@sgr26.be (mailto:jo-ann.goddeeris@sgr26.be)
Contact: Jo-Ann Goddeeris
Solliciteren met CV

(http://www.g-o.be/jobs/)
VDAB-vacaturenummer: 63394046
Online sinds: 2021-11-09
Deze functie staat open voor iedereen.
Niet alle vacatures zijn nagekeken door VDAB. VDAB is niet aansprakelijk voor de inhoud van de niet-nagekeken
vacatures.
Heb je een opmerking over deze vacature? Meld het aan VDAB. ()

