WIJ ZIJN OP ZOEK:

PLOEGBAAS
ELEKTRICIEN
Door de permanente groei van

FUNCTIE OMSCHRIJVING
-

voor je eigen ploeg van elektriciens.
-

Wij werven op dit moment elektriciens en

verschillende elektriciteitswerken.
-

ploegbaas elektriciens aan voor uiteenlopende
projecten.
Wij bieden een boeiende job aan in een
groeiende onderneming waar ruimte is
voor zelfstandigheid en initiatief en waar
klantgerichtheid, veiligheid en kwaliteit
belangrijk zijn.

-

Je opdracht omvat:
Het plannen en voorbereiden van werkzaamheden in 			
samenspraak met de directie
Uitvoering en coördinatie van de werken
Actief meewerken op de werf
Tijdig bestellen van de juiste materialen en hulpmiddelen
Aansturen en motiveren van je ploeg
Het waken over de veiligheid op de werf
De administratie rond de gepresteerde werken

De werven bevinden zich hoofdzakelijk in de provincies Antwerpen,
Limburg en Vlaams-Brabant

PROFIEL
-

Je wordt tewerkgesteld bij zowel nieuwbouwprojecten,
renovaties, ombouwingen of installaties en staat hier in voor de 		

K&F electro-techniek zijn we op zoek naar
uitbreiding van ons jong en dynamisch team.

Als meewerkende ploegbaas elektricien ben je verantwoordelijk

AANBOD

Als ploegbaas elektricien heb je een ruime ervaring als

-

Een afwisselende job met een uitgebreid takenpakket

elektricien en bij voorkeur ook als ploegbaas

-

De nodige verantwoordelijkheden en ontplooiingskansen

Je bent een echte teamplayer, die ook zelfstandig-

-

Ruimte voor interne en externe opleidingen

verantwoordelijk kan werken

-

Een vast contract van onbepaalde duur

Als motivator heb je ook oog voor de kwaliteit

-

Een competitief salarispakket

en de veiligheid
-

Orde en nauwkeurig werken zijn een evidentie voor je

-

Je bent flexibel ingesteld en bereid je bij te scholen
waar nodig

-

Je hebt geen hoogtevrees

-

Je bezit een rijbewijs B en VCA-attest (of je bent
bereid om dat te behalen)

Bent u geïnteresseerd en beschikt u over het juiste
profiel? Stuur uw CV dan naar jobs@KenF.be en wij
nemen zo snel mogelijk contact met u op.

www.KenF.be

info@KenF.be

