
 

  

Maas Beveiligingstechniek is reeds jaren een 

gevestigde waarde in Turnhout en omstreken. Begin 

2020 zijn we verhuisd naar ons nieuw pand op de 

Kastelein in Turnhout.  

 

Als erkende beveiligingsonderneming plaatsen we 

inbraak- en brandbeveiliging, camerabewaking en 

toegangscontrole voor zowel particulieren als 

bedrijven.  We doen ook het onderhoud en 

oplossen van storingen op deze installaties.   

Om onze service en kwaliteit naar onze klanten te kunnen blijven garanderen, kijken we uit 

naar een technieker om ons team te versterken. 

Technieker 

Functieomschrijving 

- Na een inwerk- en opleidingsperiode sta je in voor de installatie, onderhoud en 
interventie op elektronische beveiligingssystemen. 

- Bij klanten test je beveiligingsinstallaties op een goede werking en vervang je 
onderdelen indien nodig. 

- Je vult onderhoudsrapporten correct in en noteert eventuele opmerkingen. 
- Je houdt het dossier van een klant mee up to date. 
- In interactie met de klant signaleer je proactief problemen en ga je 

oplossingsgericht en klantvriendelijk te werk. 
- Meedraaien in een wachtdienst is voor jou geen probleem. 
- Na een langere opleidingsperiode ben je verantwoordelijk voor installaties van 

beveiligingssystemen en kan je deze volledig in werking zetten. 
 

Profiel: 

- Je kan een blanco uittreksel uit het strafregister voorleggen. 

- Een diploma Elektriciteit – Elektronica, Elektrische installaties, ... is een 

meerwaarde maar zeker geen vereiste. Opgedane ervaring met 

elektriciteitswerken is gelijkwaardig voor ons.  

- Zowel aan het zelfstandig als in teamverband werken hechten wij veel belang. 

- Je bent in bezit van een rijbewijs B of je bent in opleiding. 

- Variabele uren o.w.v. verplaatsingen vormen voor jou geen probleem.  

 

 

 

 



 

 

Pluspunten: 

- Je bent leergierig en staat open voor constante bijscholing. 

- Verantwoordelijkheidszin en oog voor detail zijn een groot pluspunt. 

- Je hebt kennis van netwerk of interesse hiervoor. 

- Het diploma ‘ Beveiligingstechnieken ‘ heb je reeds op zak of je hebt 

praktijkervaring opgedaan in de beveiliging. 

 

 

Aanbod: 

- Je werkt in een tof team in een groeiend bedrijf met een familiale sfeer. 

- Je doet afwisselend en uitdagend werk. 

- Je ontvangt extra legale voordelen zoals maaltijdcheques en ecocheques. 

- Gsm en gsm-abonnement vanaf instap wachtdienst en een eigen bus die mee naar 

huis mag genomen worden. 

- Je ontvangt een aantrekkelijk salaris aangepast aan ervaring en competenties. 

- Wij geven de nodige opleidingen of bijscholing in functie van uitoefening van je 

job. 

 

Bij interesse of vragen help ik je graag verder.  

Een mailtje sturen kan naar ilse@maas-beveiligingstechniek.be, telefonisch ben ik 

bereikbaar op het nummer 0494/92.32.72. 

Een vrijblijvend gesprekje via telefoon, video call of bij ons op kantoor is altijd mogelijk.  

 

Hopelijk tot snel! 

 

 



 
Spreken elektrische installaties op projecten zoals rusthuizen, scholen en kantoorgebouwen jou aan? Dan is werken bij ITB, een 
merk van VINCI Energies, iets voor jou!  

Elektricien 
 

Functie 
Onder leiding van een meewerkend Teamleader en samen met je collega’s zorg je voor: 
 

 De montage-, bedradings- en bekabelingswerken van elektrische installaties in gebouwen 

 Het installeren van laag- en middenspanningsinstallaties 
 Het installeren van beveiliging, multimedia, data-installaties, gebouwsystemen en energiemanagement bij klanten 

 

Profiel 
 Je hebt een goede kennis van elektriciteit (A2/A3-niveau) 
 Je bent handig en je kan vlot plannen lezen en interpreteren 
 Je werkt graag in teamverband 
 Je hebt een rijbewijs en kan je makkelijk verplaatsen 
 Veiligheid is voor jou een prioriteit 

 

Ons aanbod 
 Je komt terecht in een bedrijf waar veiligheid en collegialiteit voorop staan 
 We bieden je een gevarieerde job aan met veel autonomie 
 Een aangename en professionele werksfeer 
 Je krijgt bij ons de kans om door te groeien tot Teamleader 
 Je kan rekenen op een contract van onbepaalde duur, met een compleet en competitief verloningspakket. Wij bieden 

daarnaast een interessante verlofregeling, tal van opleidingsmogelijkheden en andere extralegale voordelen 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

www.vinci-energies.be 
 

 

Interesse? Contacteer ons: 
Dana Van Belleghem – HR Officer 
dana.vanbelleghem@vinci-energies.com 
03/800 51 90 



 

 

 

 

Vacature Industriële Elektricien 

Ben je op zoek naar een job als Industriële Elektricien in een jong en dynamisch bedrijf waarbij je 

met veel gedrevenheid aan elektrische installaties kan werken? AVT Europe is gespecialiseerd in 

heavy load transport, robot- en integratieprojecten en machinebouw op maat.  

Ben jij de Industriële Elektricien die we zoeken? 
 
Als Elektricien werk je, zowel op zelfstandige basis als in team, aan elektrotechnische installaties. Je 
voert deze werken uit in onze eigen werkplaats maar ook bij onze klanten. 
Hieraan koppelen we volgende kerntaken: 
 

- Je zorgt voor de elektrische montage, het onderhoud en het uitvoeren van herstellingen 

aan elektrische installaties. 

- Je bent verantwoordelijk voor het in werking stellen van elektrische installaties 

- Je ondersteunde het software team tijdens het aftesten van de installatie  

- Je monteert en sluit diverse componenten aan. (Elektromotoren, actuatoren, sensoren, …) 

- Je bouwt en sluit elektriciteitskasten aan 

- Je achterhaalt wat er mis is indien er zich een probleem aan de installatie en voordoet en 

voert verbeteringen of herstellingen uit. 

- Je werkt met enthousiasme en passie aan onze installaties 

 

Je profiel:  

- Je hebt een zeer goede kennis Nederlands 

- Je bent in het bezit van een VCA-attest of bent 

bereid dit te behalen 

- Je bent veiligheidsbewust en beschikt over 

voldoende verantwoordelijkheidsgevoel 

- Je bent flexibel ingesteld  

- Je bent nauwkeurig, accuraat en klantgericht  

Ons aanbod:  

- Bij AVT – merk van VINCI Energies – aan de slag gaan, betekent kiezen voor een innovatieve 

omgeving met gepassioneerde collega’s 

- We geven je opleiding en coaching op maat met de opportuniteiten om door te groeien. 

- Je kan rekenen op een marktconform verloningspakket met interessante extralegale 

voordelen (o.a. ecocheques, bonusplan, diverse kortingen, …) 

- Vanuit de groep worden ook tal van sportieve, culturele en familiale activiteiten 

georganiseerd 

 

Ben jij de elektricien die we zoeken? Stuur je gegevens door naar evelien.vanbeek@a-vt.be 

Meer info? www.a-vt.be 

AVT Europe nv 
Postbaan 65/66 
2910 Essen 
T: +32 (0)3 546 39 00 
F: +32 (0)3 546 39 39 
www.a-vt.be 

mailto:evelien.vanbeek@a-vt.be


 

Ben jij een gepassioneerde industriële elektricien? 

Dan heeft het EVT-team jou nodig!!  
 

EVT is een klein en dynamisch bedrijf gelegen in het noorden van Antwerpen (Essen) 
dat zich toespitst op industriële elektriciteitswerken en hoogspanning. We zijn een jong 
bedrijf dat de ambitie heeft om steeds vooruitstrevend te denken. De laatste jaren kennen we 
een sterke groei en daarom zijn we op zoek naar een nieuw, gemotiveerd talent om het EVT-
team te versterken. 

Gemotiveerde Industrieel Elektricien 
 

Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde Industriële Elektricien. Als Elektricien werk je 
meestal in ploegen van twee, bij grotere projecten werk je met verschillende ploegen 
samen. Vertrekkend vanaf een plan, breng je de werken tot een goed einde. Je bent het 
aanspreekpunt voor klanten, bij grotere projecten rapporteer je aan de werfleider. 

De projecten waar je zal worden ingezet zijn industrieel, zoals de nieuwbouw van KMO-
units of kantoorgebouwen tot het plaatsen en vernieuwen van hoogspanningscabines, 
het verzwaren en aanpassen van bestaande HS en LS installaties, … . Daarnaast zetten 
we ook laadpalen, waar jij je steentje aan kan bijdragen.  

Wie ben jij? 
 

- Je genoot een opleiding elektro-/installatietechnieken en hebt reeds enkele jaren 
relevante ervaring 

- Je kan zowel eendraad als meerdraad schema’s lezen en interpreteren 
- Je bent in het bezit van een rijbewijs B 
- Je hebt een VCA-attest/attest hoogwerker of staat open om deze te behalen.  
- Bovendien beschik je minstens over een BA4 attest, liefst een BA5  
- Je bent flexibel, leergierig en gemotiveerd.  

 

Wat bieden wij jou aan? 
 

Bij EVT - onderdeel van VINCI Energies - aan de slag gaan betekent kiezen voor een 
innovatieve omgeving, met gepassioneerde collega’s en een uitdagende en boeiende job! 

We bieden een marktconform verloningspakket aan met verschillende extralegale 
voordelen zoals een bedrijfswagen, ecocheques, bonus, kortingen, 32 verlofdagen, 
aandelenplan, ... . Daarnaast geniet je ook van de voordelen van een kleine firma binnen een 
grotere groep. 

Er zijn ook verschillende initiatieven rond sportieve- en culturele en/of familiale activiteiten. 

 

Bij interesse graag alle communicatie richten naar evelien.vanbeek@a-vt.be. Bij 

vragen kan u haar bereiken op het nummer +32 (0)3 546 39 00.  

mailto:evelien.vanbeek@a-vt.be


 

Ben jij een gepassioneerde meewerkende werfleider? 

Dan heeft het EVT-team jou nodig!!  
 

EVT is een klein en dynamisch bedrijf gelegen in het noorden van Antwerpen (Essen) dat 
zich toespitst op industriële elektriciteitswerken en hoogspanning. De laatste jaren kennen 
we een sterke groei en daarom zijn we op zoek naar een nieuw, gemotiveerd talent om het 
EVT-team te versterken.  
EVT is werkzaam in industriële projecten zoals de nieuwbouw van KMO-units of 
kantoorgebouwen tot het plaatsen en vernieuwen van hoogspanningscabines, het 
verzwaren en aanpassen van bestaande HS en LS installaties, … . Daarnaast zetten we ook 
laadpalen, waar jij je steentje aan kan bijdragen.  

Gemotiveerde Meewerkende Werfleider 
 

Als meewerkende werfleider werk je meestal in kleine ploegen, bij grotere projecten werk je 
met verschillende ploegen samen. Je takenpakket bestaat alvast uit volgende taken: 

- Je organiseert de elektriciteitswerken op de werf (hoog- & laagspanning, laadpalen, …) 
- Je levert kwaliteitsvol werk af binnen de vooropgestelde termijn & budgetten 
- Het begeleiden, aansturen en controleren van het werk van collega’s en 

onderaannemers 
- Deelnemen aan werfvergaderingen en onderhoud van klantenrelaties 
- Je communiceert tijdig de bestelling van materiaal en middelen zodat deze tijdig 

voorradig zijn op de werf 
- Je bent voltijds aanwezig op de werf en werkt mee als elektricien naast je job als 

werfleider 
- Je verzorgt de in dienst name van installaties 

Wie ben jij? 
 

- Je genoot een opleiding elektro-/installatietechnieken, een eerste ervaring als 
werfleider is een pluspunt 

- Je kan zowel eendraad als meerdraad schema’s lezen en interpreteren 
- Je bent in het bezit van een rijbewijs B, rijbewijs BE is een pluspunt 
- Je hebt een VCA-attest of staat open om deze te behalen.  
- Bovendien beschik je minstens over een BA4 attest, liefst een BA5  
- Kennis van hoogspanning is een plus, geen must 
- Je kan plannen, organiseren, aansturen en collega’s motiveren  
- Kwaliteit, klanttevredenheid, veiligheid en prioriteiten stellen zijn belangrijk voor jou 
- Je hebt een basiskennis van Microsoft Office 

Wat bieden wij jou aan? 
 

Bij EVT - onderdeel van VINCI Energies - aan de slag gaan betekent kiezen voor een 
innovatieve omgeving, met gepassioneerde collega’s en een uitdagende en boeiende job! 
 
We bieden een marktconform verloningspakket aan met verschillende extralegale 
voordelen zoals een bedrijfswagen, ecocheques, bonus, kortingen, 32 verlofdagen, 
aandelenplan, ... . Daarnaast geniet je ook van de voordelen van een kleine firma binnen een 
grotere groep. 
Er zijn ook verschillende initiatieven rond sportieve- en culturele en/of familiale activiteiten. 
 

Bij interesse graag alle communicatie richten naar evelien.vanbeek@a-vt.be. Bij vragen 

kan u haar bereiken op het nummer +32 (0)3 546 39 00.  

mailto:evelien.vanbeek@a-vt.be
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Industrieel elektricien Regio Antwerpen

Details van de vacature

INDUSTRIEEL ELEKTRICIEN REGIO
ANTWERPEN (RÉF. 2021-18580)

 
SPIE Belgium helpt haar klanten enerzijds bij het ontwerp en de
bouw van hun technische uitrusting en anderzijds bij de
exploitatie en het onderhoud van hun installaties.
 

 Antwerpen  Onbepaalde duur

WAT DOET EEN SPIE INDUSTRIEEL ELEKTRICIEN REGIO ANTWERPEN

 
SPIE vind je op de meest uiteenlopende en uitdagende industriele werven over heel België.
Denk maar aan  projecten of herstellingen in bekende industriele bedrijven, pharmaceutische & chemische.
Ook onze Industry Services horen in dat rijtje. Daar zitten ook heel wat industriele elektriciteitsinstallaties in
jouw regio tussen. Als Industrieel Elektricien zorg jij n voor de opbouw en het onderhoud van industriële
elektriciteitsinstallaties. Je vertrekt vanuit een installatieplan om de installatie op te bouwen en de nodige
aansluitingen te maken.  Een job vol afwisseling en toffe collega’s bij een 14-voudig Top Employer.  
 
Waar zal jij in uitblinken?
Je staat in voor de opbouw van installaties en productielijnen bij industriële klanten.
Tot je takenpakket behoort het plaatsen van kabelgoten, trekken van kabels, de nodige aansluitingen
voorzien, testen en in werking stellen van verdeelborden en installaties,…

WAT MAAKT JOU ZO SPIE ?

Als Industrieel Elektricien kan je goed met alle mensen om, handelt kordaat en houdt ervan om met
verschillende zaken nauwkeurig and tegelijk bezig te zijn. Zelfs als er wat druk bij komt kijken.
●       Je hebt een diploma in een technische richting.
●       Al kan je ons met relevante werkervaring misschien ook overtuigen.
●       Ervaring met industriële elektriciteit in de (petro)chemie is een pluspunt.
●       Je hebt een VCA-attest op zak.
●       Je spreekt Nederlands.

KIES JE VOOR SPIE ?
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Dan kies je voor een duurzame toekomst. Met een boeiende loopbaan vol uitdagende projecten, jobs en
kansen om te groeien. In een familiale sfeer bij een werkgever die al 14 keer is uitgeroepen is tot Top
Employer. Die deel uitmaakt van een sterke Europese groep en bouwt aan een betere wereld vol slimme
steden en e-fficiënte gebouwen, energieën en industrieën.  
Maar er is meer. Je kan voor jezelf ook rekenen op:
●       Een contract van onbepaalde duur.
●       Iedere maand een meer dan correct loon met extralegale voordelen
●       1.800 trotse collega’s die naar je luisteren, je helpen en graag met je sparren.
●       Een welkomsttraject op maat zodat je snel ‘thuis’ bent bij SPIE
●       Elke ochtend een goedemorgen
●       Elke dag leren van elkaar en van de ervaring die je opdoet.
●       Een job waar je elke dag je talenten kan ontwikkelen en een springplank naar een duurzame loopbaan.
●       Heel veel aandacht voor jouw work-life balance.
●       De kans bij te dragen aan uitdagende projecten in diverse regio's, waar jij trots kunt op zijn!
●       Een goed gevoel door alle maatschappelijke projecten die we steunen

ONZE VERSCHILLEN VERENIGEN :

SPIE engageert zich voor het promoten van de diversiteit en wil gelijke kansen, behandeling en toegang tot onze
selectieprocedures waarborgen. We moedigen alle mensen aan om te solliciteren op onze jobaanbiedingen,
ongeacht hun afkomst, huidskleur, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, filosofische overtuiging en handicap.
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Industrieel elektricien - Regio Kempen

Details van de vacature

INDUSTRIEEL ELEKTRICIEN - REGIO KEMPEN
(RÉF. 2021-18581)

 
SPIE Belgium helpt haar klanten enerzijds bij het ontwerp en de
bouw van hun technische uitrusting en anderzijds bij de
exploitatie en het onderhoud van hun installaties.
 

 Bannerlaan 40-54, 2280 Grobbendonk, België  Onbepaalde duur

WAT DOET EEN SPIE INDUSTRIEEL ELEKTRICIEN - REGIO KEMPEN

 SPIE vind je op de meest uiteenlopende en uitdagende industriele werven over heel België.
Denk maar aan  projecten of herstellingen in bekende industriele bedrijven, pharmaceutische & chemische.
Ook onze Industry Services horen in dat rijtje. Daar zitten ook heel wat industriele elektriciteitsinstallaties in
jouw regio tussen. Als Industrieel Elektricien zorg jij n voor de opbouw en het onderhoud van industriële
elektriciteitsinstallaties. Je vertrekt vanuit een installatieplan om de installatie op te bouwen en de nodige
aansluitingen te maken.  Een job vol afwisseling en toffe collega’s bij een 14-voudig Top Employer.  
 
Waar zal jij in uitblinken?
Je staat in voor de opbouw van installaties en productielijnen bij industriële klanten in de regio kempen.
Tot je takenpakket behoort het plaatsen van kabelgoten, trekken van kabels, de nodige aansluitingen
voorzien, testen en in werking stellen van verdeelborden en installaties,…

WAT MAAKT JOU ZO SPIE ?

Als Industrieel Elektricien kan je goed met alle mensen om, handelt kordaat en houdt ervan om met
verschillende zaken nauwkeurig and tegelijk bezig te zijn. Zelfs als er wat druk bij komt kijken.
●       Je hebt een diploma in een technische richting.
●       Al kan je ons met relevante werkervaring misschien ook overtuigen.
●       Ervaring met industriële elektriciteit in de (petro)chemie is een pluspunt.
●       Je hebt een VCA-attest op zak.
●       Je spreekt Nederlands.

KIES JE VOOR SPIE ?
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Dan kies je voor een duurzame toekomst. Met een boeiende loopbaan vol uitdagende projecten, jobs en
kansen om te groeien. In een familiale sfeer bij een werkgever die al 14 keer is uitgeroepen is tot Top
Employer. Die deel uitmaakt van een sterke Europese groep en bouwt aan een betere wereld vol slimme
steden en e-fficiënte gebouwen, energieën en industrieën.  
Maar er is meer. Je kan voor jezelf ook rekenen op:
●       Een contract van onbepaalde duur.
●       Iedere maand een meer dan correct loon met extralegale voordelen
●       1.800 trotse collega’s die naar je luisteren, je helpen en graag met je sparren.
●       Een welkomsttraject op maat zodat je snel ‘thuis’ bent bij SPIE
●       Elke ochtend een goedemorgen
●       Elke dag leren van elkaar en van de ervaring die je opdoet.
●       Een job waar je elke dag je talenten kan ontwikkelen en een springplank naar een duurzame loopbaan.
●       Heel veel aandacht voor jouw work-life balance.
●       De kans bij te dragen aan uitdagende projecten in diverse regio's, waar jij trots kunt op zijn!
●       Een goed gevoel door alle maatschappelijke projecten die we steunen

ONZE VERSCHILLEN VERENIGEN :

SPIE engageert zich voor het promoten van de diversiteit en wil gelijke kansen, behandeling en toegang tot onze
selectieprocedures waarborgen. We moedigen alle mensen aan om te solliciteren op onze jobaanbiedingen,
ongeacht hun afkomst, huidskleur, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, filosofische overtuiging en handicap.
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Hoogspanningstechnieker

Details van de vacature

HOOGSPANNINGSTECHNIEKER (RÉF. 2021-
18572)

 
SPIE Belgium helpt haar klanten enerzijds bij het ontwerp en de
bouw van hun technische uitrusting en anderzijds bij de
exploitatie en het onderhoud van hun installaties.
 

 Bannerlaan 40-54, 2280 Grobbendonk, België  Onbepaalde duur

WAT DOET EEN SPIE HOOGSPANNINGSTECHNIEKER

SPIE vind je op de meest uiteenlopende en uitdagende industriele werven over heel België.
Denk maar aan  instrumentatie & automatisatie projecten of herstellingen in bekende industriele bedrijven,
 pharmaceutische & chemische.
Ook onze Industry Services horen in dat rijtje. Daar zitten ook heel wat industriele elektriciteitsinstallaties in
jouw regio tussen. Als hoogspanningstechnieker zorg jij voor de opbouw en het onderhoud van deze
installaties. Een job vol afwisseling en toffe collega’s bij een 14-voudig Top Employer.  
Waar zal jij in uitblinken?
Je staat in voor onderstaande activiteiten in HV-posten (6 – 380kV):
- Bedraden van laagspanningsborden
- Aansluiten van laagspanningskabels
- Maken van eindaansluitingen t/m 36 kV
- Mechanische montage en afregeling van buitenposten 
Je staat in voor verschillende kwalitatieve jobs bij een vast klantenbestand in de regio Antwerpen- Kempen -
Limburg.
 

WAT MAAKT JOU ZO SPIE ?

Als Hoogspanningstechnieker kan je goed met alle mensen om, handelt kordaat en houdt ervan om met
verschillende zaken nauwkeurig and tegelijk bezig te zijn. Zelfs als er wat druk bij komt kijken.
●       Je hebt een diploma in een elektrische richting 
●       Al kan je ons met relevante werkervaring misschien ook overtuigen.
●       Je bent klantgericht en  beschikt over een nodige portie verantwoordelijkheidszin. 
●       Je hebt een VCA-attest op zak.
●       Je draagt veiligheid en kwaliteit hoog in het vaandel.
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KIES JE VOOR SPIE ?

Dan kies je voor een duurzame toekomst. Met een boeiende loopbaan vol uitdagende projecten, jobs en
kansen om te groeien. In een familiale sfeer bij een werkgever die al 14 keer is uitgeroepen is tot Top
Employer. Die deel uitmaakt van een sterke Europese groep en bouwt aan een betere wereld vol slimme
steden en e-fficiënte gebouwen, energieën en industrieën.  
Maar er is meer. Je kan voor jezelf ook rekenen op:
●       Een contract van onbepaalde duur.
●       Iedere maand een meer dan correct loon met extralegale voordelen
●       1.800 trotse collega’s die naar je luisteren, je helpen en graag met je sparren.
●       Een welkomsttraject op maat zodat je snel ‘thuis’ bent bij SPIE
●       Elke ochtend een goedemorgen
●       Elke dag leren van elkaar en van de ervaring die je opdoet.
●       Een job waar je elke dag je talenten kan ontwikkelen en een springplank naar een duurzame loopbaan.
●       Heel veel aandacht voor jouw work-life balance.
●       De kans bij te dragen aan uitdagende projecten in diverse regio's, waar jij trots kunt op zijn!
●       Een goed gevoel door alle maatschappelijke projecten die we steunen

ONZE VERSCHILLEN VERENIGEN :

SPIE engageert zich voor het promoten van de diversiteit en wil gelijke kansen, behandeling en toegang tot onze
selectieprocedures waarborgen. We moedigen alle mensen aan om te solliciteren op onze jobaanbiedingen,
ongeacht hun afkomst, huidskleur, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, filosofische overtuiging en handicap.
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Bumaco Group groeit en daarom zijn we op zoek naar servicetechnieker voor ons departement; 

Kitchco.  

De Kitchco-servicetechnieker is een specialist in zijn/haar vak. Je onderhoudt en voert herstellingen 

uit aan industriële keukens.  

Voor de vestigingen Rotselaar & Nazareth is Kitchco nog op zoek naar één of meerdere nieuwe 

collega’s om hun waardevol team te versterken. Spreekt jou dat aan? 

Wat wordt er van onze nieuwe collega verwacht? 

• Onderhouden van industriële keukens bij verschillende klanten, nationaal 

• Herstellingen uitvoeren op keukenapparatuur 

• Je vertegenwoordigt Kitchco en zorgt altijd voor een optimale klanttevredenheid 

• Je haalt voldoening uit werk dat voor 100 % af is  

Hoe zit het profiel van een servicetechnieker in elkaar? 

• Geen enkele installatie is vreemd voor jou 

• We kunnen je alleen de baan opsturen, dus technisch scoor je zeer sterk (elektrisch & 

mechanisch) 

• Positief ingesteld en de drive om te blijven zoeken naar oplossingen om de storing te 

verhelpen 

• Ervaring is mooi meegenomen 

Wat krijg jij van ons? 

✓ Toffe collega’s over de hele Bumaco Group 

✓ Werkzekerheid bij een firma in volle groei 

✓ Een stevig loon aangevuld met voordelen 

✓ Opleidingen gegeven in onze eigen Bumaco Academy  

 

Vind je jezelf terug in bovenstaand profiel? Mail dan je CV naar jobs@bumaco.be of bel even naar 

016 44 69 73 en vraag naar Lore.  

mailto:jobs@bumaco.be


 
 
Bumaco Group groeit en daarom zijn we op zoek naar installateurs zonnepanelen.  

De Solairco-installateur is een specialist in zijn/haar vak. Samen met een collega sta je in voor de 

volledige installatie van zonnepanelen bij onze klant.  

Solairco is nog op zoek naar één of meerdere nieuwe collega’s om ons waardevol team te versterken. 

Spreekt jou dat aan? 

Wat wordt er van onze nieuwe collega verwacht? 

• Plaatsen van bekabeling en de omvormer ter voorbereiding 

• De elektrische kast nakijken, installeren, aansluiten en programmeren 

• Voor onze klanten ben je een aanspreekpunt, je hecht dan ook veel belang aan de positieve 

Bumaco spirit 

• Flexibel zijn zit je in de genen 

Hoe zit het profiel van een installateur in elkaar? 

• Géén hoogtevrees 

• Technisch aangelegd (elektriciteit) 

• Je leert graag bij van je collega’s 

• Enthousiast en toont trots bij het afleveren van kwalitatief werk 

Wat krijg jij van ons? 

✓ Toffe collega’s over de hele Bumaco Group 

✓ Werkzekerheid bij een firma in volle groei 

✓ Een stevig loon aangevuld met voordelen 

✓ Opleidingen gegeven in onze eigen Bumaco Academy  

 

Vind je jezelf terug in bovenstaand profiel? Mail dan je CV naar jobs@bumacogroup.be of bel even 

naar 016 44 69 73 en vraag naar Lore.  

 

 

mailto:jobs@bumacogroup.be


 
 
Bumaco Group groeit en daarom zijn we op zoek naar een hulpmonteur voor het plaatsen van HVAC-
installaties. 

De Bumaco-monteur is een specialist in zijn/haar vak. Samen met een collega sta je in voor de 
montage, aansluiting en opstart van HVAC installaties voor zowel grote projecten als residentiële 
installaties. 

Bumaco is nog op zoek naar een of meerdere nieuwe collega’s om ons waardevol montage-team te 
versterken. Spreekt jou dat aan? 

 

Wat wordt er van onze nieuwe collega verwacht? 

• Plaatsen, opstarten en regelen van warmtepomp -en aircosystemen 

• Nodige hulp bieden aan hoofdmonteur 

• Voor onze klanten ben je een aanspreekpunt, je hecht dan ook veel belang aan de positieve 
Bumaco spirit 

• Flexibel zijn zit je in de genen 

 

Hoe zit het profiel van een monteur in elkaar? 

• Ervaring in de HVAC-wereld is een plus (ervaring of studie) 

• Graag in team werken 

• Flexibiliteit  

• Goedlachs, gepassioneerd door koeltechniek en een ‘GO FOR IT’ attitude 

 

Wat krijg jij van ons? 

• Toffe collega’s over de hele Bumaco Group 

• Werkzekerheid bij een firma in volle groei 

• Een stevig loon aangevuld met voordelen 

• Opleidingen gegeven in onze eigen Bumaco Academy 

 

Vind je jezelf terug in bovenstaand profiel? Mail dan je CV naar jobs@bumacogroup.be of bel even 

naar 016 44 69 73 en vraag naar Lore.  

 

mailto:jobs@bumaco.be


 
 

 

 

Bumaco Group groeit en daarom zijn we op zoek naar koeltechniekers. 

De Bumaco-koeltechnieker is een specialist in zijn/haar vak. Samen met een collega sta je in voor de 

montage -en aansluiting van koelinstallaties bij onze B2Bklanten (retail, restaurants, …). 

Bumaco is nog op zoek naar een of meerdere nieuwe collega’s om ons waardevol koeling-team te 

versterken. Spreekt jou dat aan? 

Wat wordt er van onze nieuwe collega verwacht? 

• Installeren van het volledige koelsysteem, van leidingen tot opstart 

• Montage/assemblage van verschillende leidingen 

• Voor onze klanten ben je een aanspreekpunt, je hecht dan ook veel belang aan de positieve 

Bumaco spirit 

• Flexibel zijn zit je in de genen 

Hoe zit het profiel van een koeltechnieker in elkaar? 

• Ervaring in koeltechniek of net afgestudeerd  

• Graag in team werken 

• Je leert graag bij van je koeltechnische collega’s 

• Het schrikt je niet af om je handen vuil te maken 

Wat krijg jij van ons? 

✓ Toffe collega’s over de hele Bumaco Group 

✓ Werkzekerheid bij een firma in volle groei 

✓ Een stevig loon aangevuld met voordelen 

✓ Opleidingen gegeven in onze eigen Bumaco Academy  

 

Vind je jezelf terug in bovenstaand profiel? Mail dan je CV naar jobs@bumaco.be of bel even naar 

016 44 69 73 en vraag naar Lore.  

mailto:jobs@bumaco.be


 
 
Bumaco Group groeit en daarom zijn we op zoek naar monteurs voor het plaatsen van 
airconditioning. 

De Bumaco-monteur is een specialist in zijn/haar vak. Samen met een collega sta je in voor de 
montage -en aansluiting van kleinere, residentiële installaties bij onze particuliere klanten. 

Bumaco is nog op zoek naar een of meerdere nieuwe collega’s om ons waardevol montage-team te 
versterken. Spreekt jou dat aan? 

 

Wat wordt er van onze nieuwe collega verwacht? 

• Plaatsen, opstarten en regelen van warmtepomp -en aircosystemen 

• Voor onze klanten ben je een aanspreekpunt, je hecht dan ook veel belang aan de positieve 
Bumaco spirit 

• Flexibel zijn zit je in de genen 

 

Hoe zit het profiel van een monteur in elkaar? 

• Ervaring in de HVAC-wereld is een plus (ervaring of studie) 

• Graag in team werken 

• Flexibiliteit  

• Goedlachs, gepassioneerd door koeltechniek en een ‘GO FOR IT’ attitude 

 

Wat krijg jij van ons? 

• Toffe collega’s over de hele Bumaco Group 

• Werkzekerheid bij een firma in volle groei 

• Een stevig loon aangevuld met voordelen 

• Opleidingen gegeven in onze eigen Bumaco Academy 

 

Vind je jezelf terug in bovenstaand profiel? Mail dan je CV naar jobs@bumacogroup.be of bel even 

naar 016 44 69 73 en vraag naar Lore.  

 

mailto:jobs@bumaco.be


 
 

 

 

Bumaco Group groeit en daarom zijn we op zoek naar onderhoudstechniekers. 

De Bumaco-onderhoudstechnieker is een specialist in zijn/haar vak. Je staat in voor het periodiek 

onderhoud van de koelinstallaties bij onze klanten. Dit gaat van airco’s -en warmtepompen tot koel -

en vriesinstallaties.  

Bumaco is nog op zoek naar een of meerdere nieuwe collega’s om ons waardevol onderhoud-team 

te versterken. Spreekt jou dat aan? 

Wat wordt er van onze nieuwe collega verwacht? 

• Je zorgt voor het volledig nazicht en verhelpt eventueel kleine technische storingen 

• Voor de week krijg je een planning die je nauw opvolgt en zorgt dat alle installaties weer 

piekfijn in orde zijn 

• Voor onze klanten ben je een aanspreekpunt, je hecht dan ook veel belang aan de positieve 

Bumaco spirit 

• Flexibel zijn zit je in de genen 

Hoe zit het profiel van een koeltechnieker in elkaar? 

• Ervaring in koeltechniek of net afgestudeerd  

• Graag in team werken 

• Je leert graag bij van je koeltechnische collega’s 

• Het schrikt je niet af om je handen vuil te maken 

Wat krijg jij van ons? 

✓ Toffe collega’s over de hele Bumaco Group 

✓ Werkzekerheid bij een firma in volle groei 

✓ Een stevig loon aangevuld met voordelen 

✓ Opleidingen gegeven in onze eigen Bumaco Academy  

 

Vind je jezelf terug in bovenstaand profiel? Mail dan je CV naar jobs@bumaco.be of bel even naar 

016 44 69 73 en vraag naar Lore.  

mailto:jobs@bumaco.be


 
 

 

 

Bumaco Group groeit en daarom zijn we op zoek naar een Servicetechnieker HVAC. 

Je bent verantwoordelijk voor de herstellingen op allerhande HVAC-installaties. Dit gaat van airco 

(splits), luchtgroepen, VRV/VRF en chillers.  

Bumaco is nog op zoek naar een of meerdere nieuwe collega’s om ons waardevol service-team te 

versterken. Spreekt jou dat aan? 

Wat wordt er van onze nieuwe collega verwacht? 

• Je zorgt voor de herstelling van al onze HVAC-installaties 

• Complexe technische storingen schrikken je niet af. Je kan ze vaststellen en oplossen  

• Dagelijks krijg je een planning die je nauw opvolgt en zorgt dat alle installaties weer piekfijn 

in orde zijn. Je stelt je flexibel op. 

• Je bekijkt welke wisselstukken nodig zijn zodat de technisch expert de nodige bestellingen 

kan plaatsen 

• Voor onze klanten ben je een aanspreekpunt, je hecht dan ook veel belang aan de positieve 

Bumaco spirit 

Hoe zit het profiel van een Servicetechnieker in elkaar? 

• Een eerste werkervaring als servicetechnieker HVAC 

• Installaties van Daikin, Mitsubishi of andere grote merken kennen voor jou geen geheimen 

• Je bent communicatief en straal klantvriendelijkheid uit 

• Bereid om in een wachtsysteem te stappen 

Wat krijg jij van ons? 

✓ Toffe collega’s over de hele Bumaco Group 

✓ Werkzekerheid bij een firma in volle groei 

✓ Een stevig loon aangevuld met voordelen, oa volledig -met top werkmaterialen- uitgerust 

bedrijfsvoertuig 

✓ Opleidingen gegeven in onze eigen Bumaco Academy of bij de fabrikant 

✓ Werk in eigen regio 

 

Vind je jezelf terug in bovenstaand profiel? Mail dan je CV naar jobs@bumaco.be of bel even naar 

016 44 69 73 en vraag naar Lore.  

mailto:jobs@bumaco.be


 

ANTWERPEN 
 
Installateur-Elektricien beveiligingstechnieken 
https://engie.taleo.net/careersection/20001/jobdetail.ftl?job=FIR00000153&src=JB-10103 

➔ regio Aartselaar, Vlaanderen, Brussel 
 
Wil je opgeleid worden tot Service Technieker Security? 
https://engie.taleo.net/careersection/20001/jobdetail.ftl?job=BUI00000294&src=JB-10103 

➔ regio Zaventem 
 
Elektricien Hoog- & Laagspanningscabines 
https://engie.taleo.net/careersection/20001/jobdetail.ftl?job=OSS00000140&src=JB-10103 

➔ regio Evere, Brussel, Vlaanderen 
 
Field Technieker Fire Security - Vlaanderen & Brussel 
https://engie.taleo.net/careersection/20001/jobdetail.ftl?job=OSS00000146&src=JB-10103 

➔ regio Antwerpen, Brussel, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen 
 
Onderhoudstechnieker Fire Security - Vlaanderen & Brussel 
https://engie.taleo.net/careersection/20001/jobdetail.ftl?job=FIR00000119&src=JB-10103 

➔ regio Antwerpen, Brussel, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen 
 
Allround HVAC-technieker – Antwerpen 
https://engie.taleo.net/careersection/20001/jobdetail.ftl?job=REA00000104&src=JB-10103 

➔ regio Antwerpen 
 
Senior Service Technieker – Gent 
https://engie.taleo.net/careersection/20001/jobdetail.ftl?job=REA00000114&src=JB-10103 

➔ regio Gent 
 
Onderhoudstechnieker WKK - Vlaanderen & Brussel 
https://engie.taleo.net/careersection/20001/jobdetail.ftl?job=ENE00001352&src=JB-10103 

➔ regio Vlaanderen, Brussel 
 
Service Technieker HVAC – Berchem 
https://engie.taleo.net/careersection/20001/jobdetail.ftl?job=ECO00000852&src=JB-10103 

➔ regio Berchem 
 
Service Technieker Koeling & HVAC - Antwerpen/Zuidrand 
https://engie.taleo.net/careersection/20001/jobdetail.ftl?job=BUI00000310&src=JB-10103 

➔ regio zuidrand Antwerpen 
 
Service Technieker HVAC – Peutie 
https://engie.taleo.net/careersection/20001/jobdetail.ftl?job=PRO00000316&src=JB-10103 

➔ regio Peutie 
 
Onderhoudselektricien - Provincie Antwerpen 
https://engie.taleo.net/careersection/20001/jobdetail.ftl?job=VLC00000147&src=JB-10103 

➔ regio Antwerpen 
 
Meet- en Regeltechnieker - Zuidrand Antwerpen 
https://engie.taleo.net/careersection/20001/jobdetail.ftl?job=BUI00000314&src=JB-10103 

➔ regio zuidrand Antwerpen 
 
Service Technieker HVAC met goede kennis elektriciteit – Schaarbeek 
https://engie.taleo.net/careersection/20001/jobdetail.ftl?job=BUI00000317&src=JB-10103 

https://engie.taleo.net/careersection/20001/jobdetail.ftl?job=FIR00000153&src=JB-10103
https://engie.taleo.net/careersection/20001/jobdetail.ftl?job=BUI00000294&src=JB-10103
https://engie.taleo.net/careersection/20001/jobdetail.ftl?job=OSS00000140&src=JB-10103
https://engie.taleo.net/careersection/20001/jobdetail.ftl?job=OSS00000146&src=JB-10103
https://engie.taleo.net/careersection/20001/jobdetail.ftl?job=FIR00000119&src=JB-10103
https://engie.taleo.net/careersection/20001/jobdetail.ftl?job=REA00000104&src=JB-10103
https://engie.taleo.net/careersection/20001/jobdetail.ftl?job=REA00000114&src=JB-10103
https://engie.taleo.net/careersection/20001/jobdetail.ftl?job=ENE00001352&src=JB-10103
https://engie.taleo.net/careersection/20001/jobdetail.ftl?job=ECO00000852&src=JB-10103
https://engie.taleo.net/careersection/20001/jobdetail.ftl?job=BUI00000310&src=JB-10103
https://engie.taleo.net/careersection/20001/jobdetail.ftl?job=PRO00000316&src=JB-10103
https://engie.taleo.net/careersection/20001/jobdetail.ftl?job=VLC00000147&src=JB-10103
https://engie.taleo.net/careersection/20001/jobdetail.ftl?job=BUI00000314&src=JB-10103
https://engie.taleo.net/careersection/20001/jobdetail.ftl?job=BUI00000317&src=JB-10103


 

➔ regio Schaarbeek 
 
HVAC-Technieker - regio Leuven 
https://engie.taleo.net/careersection/20001/jobdetail.ftl?job=PRO00000306&src=JB-10103 

➔ regio Leuven, Wilsele 
 
Onderhoudstechnicus - regio Bredene-Zeebrugge 
https://engie.taleo.net/careersection/20001/jobdetail.ftl?job=CIT00000106&src=JB-10103 

➔ regio Bredene, Zeebrugge 
 
Elektricien Buildings 
https://engie.taleo.net/careersection/20001/jobdetail.ftl?job=PRO00000217&src=JB-10103 

➔ regio Aartselaar 
 
Elektricien Buildings 
https://engie.taleo.net/careersection/20001/jobdetail.ftl?job=HAR00000101&src=JB-10103 

➔ regio Haren 
 
Industrieel Elektricien 
https://engie.taleo.net/careersection/20001/jobdetail.ftl?job=IND00000634&src=JB-10103 

➔ regio Zwijndrecht, Antwerpen 
 
Industrieel Elektricien - projecten Oost- & West-Vlaanderen 
https://engie.taleo.net/careersection/20001/jobdetail.ftl?job=IND00000605&src=JB-10103 

➔ regio Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen 
 
Elektromonteur Lines 
https://engie.taleo.net/careersection/20001/jobdetail.ftl?job=HIG00000153&src=JB-10103 

➔ regio Aalst, Kortrijk 
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