
 

Een job op werven bij top spelers in de industrie - regio Aalter/Gent of Leuven - met veel verantwoordelijkheid en variatie in 
een goed team. Als elektricien starten we met een goede opleiding en coaching die verder bouwt op je achtergrond en 
diploma. Je werkt op een veilige manier voor top referenties in de industrie. Je werkt in dagdienst en spreekt af om met 
collega's met de bedrijfscamionette naar de werf te gaan. Continu bijleren en doorgroeien naar werfleider kan zeker! 

Je functie  

• Je installeert en onderhoudt elektrische industriële installaties 
voor automatiseringsprojecten  

• monteren van kabelgeleidingen en plaatsen van elektrische 
bekabeling 

• aansluiten van industriële apparaten en instrumentatie 

• installeren en aansluiten van vermogen- en instrumentatieborden 

• uitvoeren van testen op elektrische kringen 

• inbedrijfname en onderhoud van elektrische industriële 
installaties 

• je gaat van het ene project naar het andere, veel afwisseling 

Je profiel 

• je bent in het bezit van een diploma 7de specialisatiejaar of 
bachelor Elektriciteit of Elektromechanica 

• je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands en hebt een 
rijbewijs B 

• je bent veiligheidsbewust en correct in de omgang met je 
teamleden 

• je bent gemotiveerd om bij te leren en flexibel in uren 
(dagsysteem) 

• je kan werken vanuit regio Aalter/Gent of Leuven afhankelijk van 
je woonplaats

 

http://www.actemium.be/


Wegens sterke groei: Residentieel elektricien wanted! 

FM Elektriciteit is opgestart in 2011 en is open gebloeid tot een volwaardig en gekend bedrijf te 

Drongen en omstreken. Ze zijn zeer sterk in hun vak.  

Om hun hecht team uit te breiden zijn ze hierbij op zoek naar een elektricien. 

Hoe ziet jouw dag eruit: 

Je wordt verwacht om 07u00 stipt bij ons waarbij je duidelijke info krijgt hoe je planning eruitziet. 

De bestelwagens zijn reeds ingeladen de dag voordien en samen met jouw collega vertrek je richting 

de werf. 

Als elektricien hou je ervan om te kappen en te slijpen. Dit meestal in bestaande woningen. 

Je trekt draad of kabel en je sluit de voorzieningen aan. 

Door je studies en enige ervaring kan je op termijn zelfstandig werken en hoeven we niet met veel 

woorden uit te leggen wat en hoe.  

Als een echte stielman weet je dat er al eens langer moet gewerkt worden, met vol enthousiasme 

blijf je jou inzetten tot de job klaar is.  

Jij hoort bij ons want: 

Jij wilt meegroeien in ons sterk verhaal en we kunnen op jou rekenen. Flexibiliteit is voor jou geen 

vreemd woord en je kan communiceren met ons hecht team. We hechten veel waarde aan een 

goede mentaliteit.  

Zie jij jezelf hier helemaal in passen? Wil je jou zelf verder ontwikkelen en meegroeien? 

Dan is dit jouw kans! 

annelies@rent-your-recruiter.be 

 



 

Hoogtewerker + Rijbewijs C 

 
(Aalter) 

 
VSE maakt deel uit van de Eiffage Energie group en staat dagelijks in voor het plaatsen en het 

onderhouden van de elektrische, elektromechanische en elektronische uitrustingen op de autowegen en 

autosnelwegen in verschillende provincies van het land. VSE is gespecialiseerd in het in-dienst-stellen 

van dynamische verkeersborden, afbakeningswerken en verlichting van autowegen, autosnelwegen, 

tunnels, vliegvelden, bruggen en kunstwerken. Alsook het uitrusten van kruispunten met driekleurige 

verlichtingssignalisatie. 

 

VSE getuigt van een “Ondernemersspirit”, met een professionele attitude en maakt er een punt van om 

kwaliteitsvolle klantenservices te leveren. Verder zijn veiligheid, gezondheid en milieu centrale 

waarden binnen de Internationale Eiffage Energie Groep. 

 

 

Uw taken: 

• U staat in voor het herstellen en onderhoud van de openbare verlichting langs gewestwegen en 

autosnelwegen. 

• U helpt mee bij de montage van nieuwbouw verlichtingsinstallaties 

 

Uw profiel: 

• U bent in het bezit van een rijbewijs B, rijbewijs C is een pluspunt 

• U hebt geen hoogtevrees 

• Je draagt veiligheid hoog in het vaandel en getuigt van een hoge verantwoordelijkheidszin. 

•  Je bent een echte teamplayer.  

• Je bent vlot Nederlandstalig en woonachtig in de regio  

 

 

Ons aanbod:  

• Een correct salaris, op basis van uw ervaring, aangevuld met extralegale voordelen. 

• Wij bieden u een contract aan van onbepaalde duur. 

• Vormingen die nodig zijn voor de uitvoering van het werk worden ten laste genomen van de 

firma. 

• U komt terecht in een middelgroot bedrijf dat deel uitmaakt van een grote Franse groep. 

• De mogelijkheid om bijkomende taken te krijgen en te evolueren in de firma. 

 



VSE maakt deel uit van de Eiffage Energie group en staat dagelijks in voor het 
plaatsen en het onderhouden van  elektromechanische uitrustingen langs 
transportinfrastructuur in het land. VSE is gespecialiseerd in het in-dienst-stellen van 
dynamische verkeersborden, afbakeningswerken en verlichting van autowegen, 

autosnelwegen, tunnels, vliegvelden, bruggen en kunstwerken alsook het uitrusten van kruispunten met 
driekleurige verlichtingssignalisatie. 
  
VSE is een organisatie die ondernemersspirit aanmoedigt en die de ambitie heeft om een kwaliteitsvolle 
klantenservices te leveren op een professionele wijze. Verder zijn veiligheid, gezondheid en milieu centrale 
waarden binnen de Internationale Eiffage Energie Groep. 
 
Onze missie : wij bouwen en onderhouden samen en op elk moment met energie en op een duurzame wijze 
elektrotechnische infrastructuur. We zijn een ploeg van professionals die uw omgeving duurzaam verbeteren met 
respect voor ieders welzijn. 
 
Onze waarden: integriteit, verantwoordelijkheid, respect en flexibiliteit 
 

Uw functie 

▪ Het uitvoeren van: 
o  de aansluitingen van elektrische uitrustingen zoals pompen, hoog- en 

laagspanningstransformatoren, vermogenschakelaars, bruggen en sluizen, alsook 
verlichtings- en verkeerslichteninstallaties. 

o Montage pompinstallaties, hoogspanning, LS-borden, tunnelinstallaties,… 
o Gecombineerde electro-mechanische installaties 

▪ Kabelaansluitingen volgens plan : 
o In laagspanningsborden (400V AC) 
o In distributieborden (3x400V – 48V DC – 110 V DC) 
o In installaties in continue spanning (48V DC) : alternatieve omzetter, wisselrichter, 

batterijen 
▪ Begrijpen, interpreteren en aanpassen van een elektrisch plan  
▪ Kennis van de risico’s verbonden aan laagspanningselektriciteit (400V AC – 230V AC) en aan 

openbare werken 
▪ Kennis van de risico’s verbonden aan hoogspanningselektriciteit 11.000 V en 5.000 V 
▪ Zoeken en oplossen van een defect op een laagspanningsinstallatie  
▪ Een rapport opstellen na een depannage interventie 
▪ Een precieze terreininspectie doen zodat de projectleider de offerte kan opstellen 
▪ Kleine grondwerken schrikken u niet af (opzoeken en uitmeten van defecten). 
▪ Doorgroei naar wachtdienst-functie 

 
Uw profiel 

▪ Een ervaring van 5 jaar in elektriciteit (laag- of hoogspanning) en in dépannage is een 
toegevoegde waarde 

▪ Een BA5-attest 
▪ Rijbewijs B verplicht 
▪ Perfect Nederlands praten en schrijven  
▪ Verslag kunnen opstellen na een dépannage interventie  
▪ Zelfstandig werken of in groep onder leiding van een projectleider  
▪ Gemotiveerd en toegewijd 

 
Ons aanbod 

▪ Een correct salaris, op basis van uw ervaring, aangevuld met extralegale voordelen. 
▪ Wij bieden u een contract aan van onbepaalde duur. 
▪ Vormingen die nodig zijn voor de uitvoering van het werk worden ten laste genomen van de firma. 
▪ U komt terecht in een middelgroot bedrijf dat deel uitmaakt van een grote Franse groep. 
▪ De mogelijkheid om bijkomende taken te krijgen en te evolueren in de firma. 

▪ 12 ADV-dagen 
 

 

ELEKTRICIEN DEPANNEUR  
 



 
ONDERHOUDSTECHNIEKER HVAC / LOKEREN (RÉF. 2021-18739) 

  

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. 

  

 Waaslandlaan 8, 9160 Lokeren  Onbepaalde duur 

 

WAT DOET EEN SPIE ONDERHOUDSTECHNIEKER HVAC / LOKEREN 

Voor de afdeling SPIE Services HVAC te Lokerenzijn wij op zoek naar een Onderhoudstechnieker HVAC ter 

versterking van ons team in Oost-/West-Vlaanderen. Je bent verantwoordelijk voor het onderhoud en 

herstellingen van HVAC installaties in de gebouwen van onze klanten in regio Oost- en/of West-

Vlaanderen. Een job vol afwisseling en toffe collega’s bij een 14-voudig Top Employer.   

Waar zal jij in uitblinken?  

1. Uitvoeren van onderhoud op verwarmingsinstallaties en HVAC installaties. 

2. Depannages en interventies bij klanten.  

3. Herstellingen indien nodig. 

4. Administratieve afhandeling van de opdrachten. 

5. Communicatie met de klant. 

 

Interesse in deze vacature? 

 

Solliciteer online via www.spiewerftaan.be of bel voor meer info naar Joris Brems 014 56 20 10 

WAT MAAKT JOU ZO SPIE ? 

Als onderhoudstechnieker HVAC kan je goed met alle mensen om. Je houdt ervan om met verschillende 

zaken nauwkeurig en tegelijk bezig te zijn. Zels als er wat druk bij komt kijken. 

• Je bent in het bezit van een bekwaamheidsattest op vlak van verwarming (GI, GII of Vloeibare 

brandstof) 



• Kennis van Koeltechniek en ventilatie is een pluspunt maar geen voorwaarde 

• Je hebt al enkele jaren ervaring in een gelijkaardige functie 

• Kennis van elektrische schema's en regeltechnische sturingen (Siemens, Johnson,…) is een 

pluspunt 

• Je kan zelfstandig en georganiseerd werken en functioneert ook goed in teamverband 

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 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. 

        
                                                                  
           

                                           

       



  

 

Gelieve er rekening mee te houden dat geen enkele kandidatuur van een extern consultancy 

bureau zal worden aanvaard als het bureau niet uitdrukkelijk door SPIE Belgium voor deze 

opdracht is gemandateerd. 

 



 
KOELTECHNIEKER / LOKEREN (RÉF. 2021-18317) 

  

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. 

  

 waaslandlaan 8, lokeren  Onbepaalde duur 

 

WAT DOET EEN SPIE KOELTECHNIEKER / LOKEREN 

Voor de afdeling SPIE Services HVAC Lokeren, specialist in installatie, onderhoud en beheer van 

verwarming- en ventilatiesystemen, airconditioning, koeling en sanitaire installaties, zijn wij op zoek een 

koeltechnieker ter versterking van ons team in Oost/West-Vlaanderen. Je bent verantwoordelijk voor het 

onderhoud en herstellingen van koelinstallaties bij verschillende klanten in jouw regio. Een boeiende job 

met leuke collega's bij een 14-voudig Top Employer.  

  

Waar zal jij in uitblinken?  

1. Opzoeken en oplossen van voornamelijk koeltechnische storingen.  

2. Uitvoeren van koeltechnische herstellingen en installaties 

3. Administratieve afhandeling van de opdrachten 

4. Communicatie met de klant  

  

Interesse in deze vacature? 

Solliciteer online via www.spiewerftaan.be 

Voor meer info contacteer Joris Brems op 014 56 20 10 

WAT MAAKT JOU ZO SPIE ? 

Als koeltechnieker kan je goed met alle mensen om en vind je kwaliteit en veiligheid zeer belangrijk. 

• Je bent in het bezit van een Koeltechnische certificaat categorie 1 



• Je hebt een eerste ervaring in de sector  

• Je hebt kennis van elektrische schema's en regeltechnische sturingen (Siemens, Johnson,…) 

• Je kan zelfstandig en georganiseerd werken en functioneert ook goed in teamverband 

• Je hebt een rijbewijs B.  

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 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. 



        
                                                
                             

                                           

       

  

 

Gelieve er rekening mee te houden dat geen enkele kandidatuur van een extern consultancy 

bureau zal worden aanvaard als het bureau niet uitdrukkelijk door SPIE Belgium voor deze 

opdracht is gemandateerd. 



 
  

 

 

Functieomschrijving 

 

Als service koeltechnieker zal je instaan voor de montage, herstellingen en onderhoud van koelinstallaties bij de 

diverse klanten. Dit behelst o.a.: 

 

• Op basis van een uitvoeringsplan stel je de installaties in werking en weet je eventuele problemen vroegtijdig 

te signaleren 

• Je bent verantwoordelijk voor de besturing en bewaking van de aan jouw toegewezen installaties 

• Je staat in voor het onderhoud en controle van de goede werking en lekdichtheid van de installaties 

• Je zoekt storingen op. 

 

Profiel 

• U beschikt over een gezonde dosis doorzettingsvermogen en hebt zin voor verantwoordelijkheid. 

• U bent resultaatgericht met oog voor details. 

• U bent een teamspeler en hebt doorzettingsvermogen. 

• U houdt van sociaal contact en bent zeer klantgericht. 

• U beschikt zin voor verantwoordelijkheid waarbij zelfstandig werk voor u geen probleem vormt.  

• U bent steeds stipt en komt regels en afspraken steeds na. 

 

Wij bieden 

 

• Een boeiende job binnen een dynamisch team van enthousiaste techniekers en projectleiders. 

• Een competitief salaris aangevuld met extralegale voordelen. 

• Mogelijkheden tot verdere ontplooiing en opleiding. 

 

Interesse? 

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging binnen een bedrijf waar groeien en innoveren voorop staat? Stuur dan snel 

uw CV en motivatiebrief naar jobs@decat.be en wie weet ben jij onze perfecte match voor bovenstaande vacature. 

 

KOELTECHNIEKER 

mailto:hrm@decat.be


 
  

 

 

Functieomschrijving 

 

Door de toenemende groei van ons bedrijf zijn wij dringend op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde 

medewerkers voor installatie, renovatie en uitbreiding van elektrische installaties.  

 

Uw takenpakket: 

• U installeert elektrische nutsvoorzieningen in woningen: verdeelkasten, verlichting, verwarming, communicatie 

(parolofonie, videofonie,...). Dit zowel voor industriële als residentiële projecten, nieuwbouw als renovatie, 

openbare als private opdrachten,... 

• Bedrading plaatsen en aansluiten van elektrische kringen. 

• Leggen van buizen en kabels voor de verschillende stroomkringen bij in- en opbouwen 

• Leindingstracés van de installatie uitzetten volgens plan 

 

Kortom wij zijn op zoek naar een technieker die zich interesseert voor algemene elektriciteit: maken van 

lichtschakelingen, stopcontacten, verlichting en schakelaars aansluiten,... 

 

Profiel 

• U hebt technisch inzicht en kan deze ook om zetten naar de praktijk  

• U bent een echte teamplayer met zin voor verantwoordelijkheid 

• U bent nauwkeurig en hebt oog voor details 

• U bent leergierig en laat u niet afschrikken om nieuwe zaken aan te leren 

• U bent flexibel en hebt zin voor initiatief 

• Ervaring is een pluspunt 

 

Wij bieden 

• Een boeiende job binnen een dynamisch team van enthousiaste techniekers en projectleiders. 

• Een competitief salaris aangevuld met extralegale voordelen. 

• Mogelijkheden tot verdere ontplooiing en opleiding. 

 

Interesse? 

 

Beschik je over een ruime ervaring als technieker ? Of ben je al steeds geboeid geweest door technische snufjes?  Ben 

je op zoek naar een nieuwe uitdaging in een sterk groeiend bedrijf met dynamische sfeer ? Solliciteer dan snel via 

jobs@decat.be en wie weet ben jij wel de ideale kandidaat die wij zoeken !  

 

 

ELEKTRICIEN 

mailto:hrm@decat.be


 
 
 

Bumaco Group groeit en daarom zijn we op zoek naar installatietechniekers voor ons departement; 

Kitchco. Zij installeren en onderhouden grootkeuken -en horeca-apparatuur bij bedrijven, 

ziekenhuizen, … 

De Kitchco-installatietechnieker is een specialist in zijn/haar vak. Samen met een collega plaats en 

installeer je de keuken. 

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? 

• Plaatsen en installeren van industriële keukens 

• Je zorgt voor een -tot in de puntjes verzorgde- aflevering; elektrische installatie, 

watertechnische aansluiting en mooie afwerking 

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

Kitchco spirit 

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

Hoe zit het profiel van een installatietechnieker in elkaar? 

• Ervaring is een plus maar geen must, je wil & drive om te werken is belangrijker! 

• Graag in team werken (voornamelijk team van 2 personen) 

• Fysiek in orde 

• 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 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 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 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.  
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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 

➔ regio Schaarbeek 
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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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