
 

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/


Elektrotechnisch
monteur

- In teamverband werken is voor jou geen probleem

Jou profiel:
- Je bent gemotiveerd
- Je stelt je flexibel op en staat open voor niet-courante uren.
- Je hebt een breed technisch interesseveld

Industriepark 1211 ▪ 3545 Halen ▪ België
www.goorts.be

Je versterkt ons team bij het opbouwen en inrichten van
hoogspanningsinstallaties.

nele.das@goorts.beStuur je CV naar 

http://www.goorts.be/


 

Electro Goorts NV ▪ Industriepark 1211 ▪ 3545 Halen ▪ België 

T +32 13 46 03 30 ▪ F +32 13 46 03 31 ▪ info@Goorts.be ▪ www.goorts.be 

Elektrotechnisch Bordenbouwer 
 

Electro Goorts is al meer dan 40 jaar specialist in midden- en hoogspanningsinstallaties.  

Klanten kunnen bij ons terecht voor al hun midden- en hoogspanningsprojecten, zowel voor nieuwe 

installaties als voor het uitbreiden of renoveren van bestaande installaties, voor onderhoud en 

herstelling, maar ook voor constructies op maat.  

 

In ons familiebedrijf staan loyaliteit, respect, flexibiliteit en een korte en open communicatie centraal. 

Onze 20 werknemers dragen continu bij aan de kwaliteit en veiligheid in onze onderneming en op 

diverse werven.  

 

Heb jij ook zin in een job vol spanning? 

Jou functie 
Je versterkt ons huidig team en staat in voor: 

- De opbouw en uitrusting van elektrische vermogensverdeelborden en condensatoren ter 

verbetering van de cosinus phi. 

- De plaatsing van alle nodige onderdelen, componenten en koperverdeelrails. 

- De volledige bedrading volgens het elektrisch schema of het technisch dossier 

- Het detecteren en oplossen van bedradingsfouten 

- Het testen en in dienst nemen van de borden. 

Jou profiel 
- Je beschikt over eigen vervoer om het bedrijf te bereiken. 

- Je hebt een hands on mentaliteit, bent positief ingesteld en gemotiveerd. 

- Deze job brengt mee dat je op diverse werven gaat werken. 

- Je stelt je flexibel op en staat open voor niet courante uren of weekendwerk. 

- Je hebt een breed technisch interesseveld dat je continu wil vervolmaken, ambitie om een 

goed vakman met kennis van zaken te worden is een grote troef. 

- Een diploma in de elektrotechnieken is een meerwaarde maar voor gedreven kandidaten geen 

must. 

Ons aanbod 
- Een job met afwisseling op diverse interessante locaties, waar je de kans krijgt om je te 

ontplooien en te bewijzen. 

- Je komt terecht in een ervaren team, waar je vanaf dag één kan rekenen op een interne 

opleiding "on the job", hierdoor zal je stap voor stap je beroepskennis kunnen bijschaven en 

stelselmatig groeien tot de geknipte vakman. Bijkomend wordt je groei binnen het bedrijf 

extra ondersteund door de nodige externe opleidingen op maat. 

- Je komt terecht in een stabiel familiebedrijf dat je werkzekerheid garandeert en waar 

professionaliteit, teamspirit, collegialiteit en respect voor mekaar belangrijk zijn. 

- Voor ambitieuze en gemotiveerde kandidaten is een toekomst als ploegleider mogelijk. 

- We bieden je een competitief loon in functie van uw huidige capaciteiten aangevuld met 

maaltijdcheques. 

- Kom je op regelmatige basis met de fiets naar het werk ? Deze duurzame en sportieve vorm 

van woon-werk willen we heel graag ondersteunen met een fiscaalvrije fietsvergoeding. 

Interesse 
Bezorg je CV en motivatiebrief aan nele.das@goorts.be of neem telefonisch contact op voor een 

afspraak op 013/460.338 

mailto:info@Goorts.be
http://www.goorts.be/
mailto:nele.das@goorts.be


 

Electro Goorts NV ▪ Industriepark 1211 ▪ 3545 Halen ▪ België 

T +32 13 46 03 30 ▪ F +32 13 46 03 31 ▪ info@Goorts.be ▪ www.goorts.be 

 

Elektrotechnisch Monteur 
 

Electro Goorts is al meer dan 40 jaar specialist in midden- en hoogspanningsinstallaties.  

Klanten kunnen bij ons terecht voor al hun midden- en hoogspanningsprojecten, zowel voor nieuwe 

installaties als voor het uitbreiden of renoveren van bestaande installaties, voor onderhoud en 

herstelling, maar ook voor constructies op maat.  

 

In ons familiebedrijf staan loyaliteit, respect, flexibiliteit en een korte en open communicatie centraal. 

Onze 20 werknemers dragen continu bij aan de kwaliteit en veiligheid in onze onderneming en op 

diverse werven.  

 

Heb jij ook zin in een job vol spanning? 

De functie 
Als monteur kom je in een ploeg van 2 tot 3 personen terecht en werk je samen aan:  

- het opbouwen en inrichten van hoogspanningsinstallaties. 

- het monteren van de nodige elektrische componenten en leidingen. 

- het plaatsen van hoogspanningscellen, transformatoren, laagspanningsborden en 

nutsvoorzieningen. 

- het plaatsen van kabels in sleuven of kabelgoten en het maken van verbindingen en 

aansluitingen op deze kabels. 

Jouw profiel 
- Je bent positief ingesteld en gemotiveerd. 

- Je beschikt over eigen vervoer om het bedrijf te bereiken. 

- Deze job brengt mee dat je op diverse werven gaat werken. 

- Je stelt je flexibel op en staat open voor niet courante uren of weekend werk. 

- Je hebt een breed technisch interesseveld. 

- Een diploma in de elektrotechnieken is een meerwaarde. 

- In teamverband werken is voor jou geen enkel probleem. 

Ons aanbod 
 

- Een job met afwisseling op diverse interessante locaties 

- De mogelijkheid om jezelf te ontplooien en te bewijzen. 

- Je komt terecht in een ervaren team. 

- Je persoonlijke groei wordt ondersteund door middel van interne en/of externe opleidingen. 

- Je komt terecht in een stabiel familiebedrijf dat je werkzekerheid garandeert en waar 

professionaliteit, teamspirit, collegialiteit en respect voor mekaar belangrijk zijn. 

- Voor ambitieuze en gemotiveerde kandidaten is een toekomst als ploegleider mogelijk. 

- Een competitief loon in functie van uw huidige capaciteiten aangevuld met maaltijdcheques. 

Interesse 
 

Bezorg je CV en motivatiebrief aan nele.das@goorts.be of neem telefonisch contact op voor een 

afspraak op 013/460.338  

mailto:info@Goorts.be
http://www.goorts.be/
mailto:nele.das@goorts.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


 
 
Bumaco Group groeit en daarom zijn we op zoek naar een industrieel elektricien voor ons 
departement; Geelen. Zij zijn de totaalpartner voor alles wat te maken heeft met 
elektriciteitswerken, elektronische beveiliging en gebouwbeheersystemen. 

Als industrieel elektricien sta je in voor de installatie van elektrotechnische installaties of onderdelen 
daarvan.  

Spreekt jou dat aan? 

 

Wat wordt er van onze nieuwe collega verwacht? 

• Installeren van elektrotechnische installaties 

• Er voor zorgen dat de installaties in perfecte staat zijn en blijven  

• Eventueel fouten herstellen 

• 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 elektricien in elkaar? 

• Ervaring als industrieel elektricien  

• De veiligheidsvoorschriften zijn je niet onbekend 

• Je werkt graag in team 

• Goedlachs, gepassioneerd door techniek 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 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 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


 

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 
 

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


 

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 
 
 
 

https://engie.taleo.net/careersection/20001/jobdetail.ftl?job=PRO00000306&src=JB-10103
https://engie.taleo.net/careersection/20001/jobdetail.ftl?job=CIT00000106&src=JB-10103
https://engie.taleo.net/careersection/20001/jobdetail.ftl?job=PRO00000217&src=JB-10103
https://engie.taleo.net/careersection/20001/jobdetail.ftl?job=HAR00000101&src=JB-10103
https://engie.taleo.net/careersection/20001/jobdetail.ftl?job=IND00000634&src=JB-10103
https://engie.taleo.net/careersection/20001/jobdetail.ftl?job=IND00000605&src=JB-10103
https://engie.taleo.net/careersection/20001/jobdetail.ftl?job=HIG00000153&src=JB-10103

