
 

 

 

 

Elektricien 

 
DB-engineering 

De hoofdzaak van DB-engineering bestaat uit het automatiseren van verschillende projecten 
voor verscheidene klanten en dat wereldwijd verspreid. DB-engineering neemt veel 
uitdagingen aan en dat betekent ook dat we met DB-engineering aan het groeien zijn. Wij 
zijn op zoek naar een gemotiveerde elektricien om ons team te versterken. 

Job omschrijving 

Als elektricien ben je verantwoordelijk voor de opbouw van industriële elektrische kasten. 
Eens de kasten klaar zijn worden deze naar de klant gebracht waar deze geïnstalleerd en 
getest worden. De installatie bij de klant omvat alle aspecten, beginnende met de 
kabelladders en –goten monteren, kabels trekken, de kasten kableren en uiteindelijk samen 
met uw collega-programmeurs de I/O testen. Als elektricien ben je deels aanwezig in ons 
atelier en deels aanwezig bij de klanten, zowel binnen- en buitenland. 

Profiel 

 Je beschikt reeds over goede kennis van elektriciteit 
 Kennis van industriële elektrische installaties is een pluspunt 
 Schema’s kunnen lezen is een must 
 Je kan in team samenwerken 
 Je bent gemotiveerd om projecten goed af te werken 

Wat kunnen wij aanbieden 

Als je bij DB-engineering terecht komt zal je in een jong en dynamisch team terecht komen 
die altijd voluit gaat voor ieder project en voor iedere klant. Er is een aantrekkelijk en 
competitief loonpakket met andere voordelen voorzien. Daarnaast kunnen wij garanderen 
dat je bij DB-engineering heel veel kan bijleren op korte tijd en dat over verschillende 
onderwerpen. 

Contact 

Spreekt deze vacature je aan, neem dan zeker contact op met ons op 056/25 23 88 of stuur 
een mail met je CV en motivatie naar ines-viaene@db-engineering.be Je vindt ons ook terug 
op http://www.db-engineering.be Neem daar alvast eens een kijkje. 
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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/


 

Koeltechnieker 
Wie zijn we?   
Advenso is een snel groeiend familiebedrijf dat al 13 jaar voor slimme en energiezuinige 
huizen zorgt aan de hand van groene oplossingen (zonnepanelen, huisbatterijen, laadpalen, 
airco’s en zonneboilers). Vanuit onze hoofdzetel in Jabbeke zorgt ons energiek en dynamisch 
team van ervaren vakmensen voor A tot Z energie-oplossingen op maat van onze klanten.  
  
Voor de uitbreiding van ons team zijn we op zoek naar een koeltechnieker.  
  

Wat zoeken we?   
 

Als koeltechnieker bij Advenso ben je verantwoordelijk voor:   
• De montage van koelinstallaties  
• Het aansluiten van de installaties  
• Een vlotte en duidelijke communicatie met de klant  
• Depannages en herstellingen van koelinstallaties  
• Je controleert de koeltechnische installaties en op basis van een uitvoeringsplan stel je de 

installaties in werking  
• Je bent technisch verantwoordelijk voor de installaties waaraan je werkt  

  
Wie zoeken we?   
  
Onze nieuwe collega heeft bij voorkeur:      
• Een technische opleiding, bij voorkeur koeltechnieken of elektriciteit of gelijkwaardig door 

ervaring  
• Een eerste ervaring als monteur of technieker van koelinstallaties  
• In het bezit zijn van een diploma Koeltechnieker is zeker een pluspunt  
• Je kan zelfstandig werken  
• Je bent enthousiast met een hands-on mentaliteit  
• Je bent in het bezit van een rijbewijs B  
  

Wat bieden wij aan? (Beschrijving van het aanbod)  
• Een gevarieerde job binnen een snel groeiend familiebedrijf  
• Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid binnen jouw functie, maar deel uitmakend van 

een groter en fijn team  
• Doorgroeimogelijkheden  
• Een aantrekkelijk salarispakket  
  

Herken je jezelf hierin? Aarzel dan zeker niet om te solliciteren en stuur jouw cv 
naar hr@advenso.be! Heb je vragen of wens je nog wat meer informatie? Stel ze ons via 
hetzelfde e-mailadres!  

mailto:hr@advenso.be


 

Monteur zonnepanelen  

Wie zijn we?   
Advenso is een snel groeiend familiebedrijf dat al 13 jaar voor slimme en energiezuinige 
huizen zorgt aan de hand van groene oplossingen (zonnepanelen, huisbatterijen, laadpalen, 
airco’s en zonneboilers). Vanuit onze hoofdzetel in Jabbeke zorgt ons energiek en dynamisch 
team van ervaren vakmensen voor A tot Z energie-oplossingen op maat van onze klanten.  
 

Voor de uitbreiding van ons team zijn we op zoek naar een Monteur Zonnepanelen.   
  

Wat zoeken we?   
Voor uitbreiding van ons installatieteams zijn we op zoek naar meerdere monteurs van 
zonnepanelen.   
  
• Je staat in voor de plaatsing van zonnepanelen in ploegverband op het dak bij 

particulieren en bij  kmo's  
• Samen met je collega's ben je verantwoordelijk voor de opstart tot aan de installatie  
• Je communiceert met je collega's zodat ze techniekers weten wanneer ze ter plaatse 

kunnen gaan voor de aansluiting  
• Je werkt samen naar een kwaliteitsvol eindresultaat  

   
Wie zoeken we?  
Onze nieuwe collega heeft bij voorkeur:      

• Een opleiding als dakwerker (TSO of Bachelor) of gelijkwaardig door ervaring  
• Kennis en ervaring in de sector is zeker een toegevoegde waarde 

• Ervaring in het plaatsen van dakbedekkingselementen (zonnepanelen)  
• Een klantgerichte houding  
• Goede kennis van het Nederlands  

  

Wat hebben we in de aanbieding?   
• Een gevarieerde job binnen een snel groeiend familiebedrijf  
• Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid binnen jouw functie, maar deel uitmakend 

van een groter en fijn team  
• Doorgroeimogelijkheden  
• Een aantrekkelijk salarispakket  

  

Herken je jezelf hierin? Aarzel dan zeker niet om te solliciteren en stuur jouw cv 
naar hr@advenso.be! Heb je vragen of wens je nog wat meer informatie? Stel ze ons via 
hetzelfde e-mailadres!  
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Elektricien  

 Wie zijn we?   
Advenso is een snel groeiend familiebedrijf dat al 13 jaar voor slimme en energiezuinige 
huizen zorgt aan de hand van groene oplossingen (zonnepanelen, huisbatterijen, laadpalen, 
airco’s en zonneboilers). Vanuit onze hoofdzetel in Jabbeke zorgt ons energiek en dynamisch 
team van ervaren vakmensen voor A tot Z energie-oplossingen op maat van onze klanten.  
 
Voor de uitbreiding van ons team, zijn wij op zoek naar een elektricien voor zonnepanelen.  
  

Wat zoeken we?   
Voor de uitbreiding van ons team zijn we op zoek naar een nieuwe elektricien.  Je zal instaan 
voor de volledige installatie van de zonnepanelen bij de klant  

  
Verantwoordelijkheden:  

• Het elektrisch aansluiten van zonnestroom omvormers  
• Instellen van monitoring  
• Optioneel aansluiten van huisbatterijen (60% van de gevallen)  
• Elektrisch aansluiten van laadpalen  
• Storingen verhelpen  
• Aardingen voorzien  
• Correct invullen van eendraadschema’s en opleveringsdossiers  

   
Wie zoeken we?  
Onze collega heeft bij voorkeur:      

• Een opleiding als elektricien (TSO of Bachelor) of gelijkwaardig door ervaring  
• Actuele kennis van AREI reglement  
• Kennis of ervaring in het aansluiten van zonnepanelen is een pluspunt  
• Kennis van netwerken is een pluspunt   
• Oog voor detail en afwerking  
• Kennis van het Nederlands  

  

Wat hebben we in de aanbieding?   
• Een gevarieerde job binnen een snel groeiend familiebedrijf  
• Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid binnen jouw functie, maar deel uitmakend 

van een groter en fijn team  
• Doorgroeimogelijkheden  
• Een aantrekkelijk salarispakket  

  

Herken je jezelf hierin? Aarzel dan zeker niet om te solliciteren en stuur jouw cv 
naar hr@advenso.be! Heb je vragen of wens je nog wat meer informatie? Stel ze ons via 
hetzelfde e-mailadres!  
 

mailto:hr@advenso.be


 
 

Werkvoorbereider/Opmeter 

Wie zijn we?   
Advenso is een snel groeiend familiebedrijf dat al 13 jaar voor slimme en energiezuinige 
huizen zorgt aan de hand van groene oplossingen (zonnepanelen, huisbatterijen, laadpalen, 
airco’s en zonneboilers). Vanuit onze hoofdzetel in Jabbeke zorgt ons energiek en dynamisch 
team van ervaren vakmensen voor A tot Z energie-oplossingen op maat van onze klanten.  
 

Voor de uitbreiding van ons team zijn we op zoek naar een nieuwe collega die zowel de 
werkvoorbereiding als het opmeetwerk voor zijn of haar rekening neemt.   
  

Wat zoeken we?   
Je zal een combinatie uitvoeren van werkvoorbereider en opmeter.   
  
• Als werkvoorbereider, zal je:    

▪ Ruwe schetsen en foto's van de vertegenwoordigers naar een technisch uitvoerbaar 
project vertalen  

▪ Nauwgezet documenteren van een transparante werkvoorbereiding  
▪ Voorzie je de nodige materialen en veiligheidsmaatregelen voor de installatiewerken 

(bv.. hoogtewerkers)  
▪ Breng je inspectieformulieren in orde  
▪ Maak je balast plannen   
▪ Heb je contact met klanten en leveranciers bij eventuele wijzigingen aan de offerte 

(bv. bij extra kosten)  
  

• Als opmeter, zal je:  
▪ Opmeten, controleren en vaststellen na de verkoop  
▪ Klanten contacteren na verkoop indien nodig   
▪ Heb je een volledig en zelfstandig agendabeheer  
▪ Technische werkdocumenten (digitaal) opstellen  
▪ Dak opmeten en het legplan verifiëren  
▪ Dakconstructies analyseren  
▪ Elektrische installaties nakijken  
▪ Aardingen uitmeten  
▪ Het bekabelingstraject met de klant bespreken  
▪ De toegang tot het dak controleren  
▪ Een risico analyse uitvoeren   

  

Wie zoeken we?  
Onze nieuwe collega heeft bij voorkeur:  
• Een diploma in elektromechanica of gelijkwaardig door ervaring  



• Kennis van elektriciteit  
• Affiniteit met energietechnologie  
• Een probleemoplossend vermogen en klantgerichte houding   
• Ervaring met een tekenprogramma (Sketchup, Autocad) en/of een VCA 

opleiding is pluspunt   
• Goede kennis van het Nederlands  
  

Wat bieden wij aan?   
• Een gevarieerde job binnen een snel groeiend familiebedrijf  
• Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid binnen jouw functie, maar deel uitmakend 

van een groter en fijn team  
• Doorgroeimogelijkheden  
• Een aantrekkelijk salarispakket  

 
Herken je jezelf hierin? Aarzel dan zeker niet om te solliciteren en stuur jouw cv 
naar hr@advenso.be! Heb je vragen of wens je nog wat meer informatie? Stel ze ons via 
hetzelfde e-mailadres!  
 

mailto:hr@advenso.be

