Residentieel Elektricien (rechterhand zaakvoerder)
Bent u ook zo gepassioneerd door elektriciteit en
domotica? Dan moet u bij ons zijn.
Ter uitbreiding zijn we op zoek naar een residentieel
elektricien die met zijn/haar kennis een meerwaarde wil
leveren in onze projecten op diverse locaties zoveel
mogelijk in en rond de buurt van Mol.
Wie is Dotronix?
Uw werkgever is, Dotronix BVBA: Jan Vanhoren, Zaakvoerder
Wij zijn een Belgisch bedrijf, gespecialiseerd in zowel nieuwbouw– als renovatieprojecten voor
particulieren en KMO’s. Sinds 2008 zijn we dan ook een vaste waarde geworden in de
elektriciteitswereld. Wij zijn gevestigd in Mol en werken voornamelijk in de residentiële wereld.
Wie zoeken wij?
Algemeen profiel
Wij zijn op zoek naar een rechterhand voor de zaakvoerder. De bedoeling is dat u de
bepaalde taken op termijn van hem overneemt. We zien u starten in de onderneming met
enige ervaring die zowel aan de hand van interne als externe opleidingen kan groeien. De
bedoeling is dat u de verantwoordelijkheid neemt om de juiste materialen te bestellen en
klaar te zetten voor het juiste project, dat u de klant te woord staat indien er noodzaak toe is,
dat u de werkbonnen en andere documenten nauwkeurig invult, dat u meedenkt met het
project en de klant en zorgt dat het project tot een goed einde wordt gebracht. Op termijn
zal u eveneens enkele werknemers aansturen (max 5 WN’s)
Voor Dotronix is het belangrijk dat u de juiste kennis heeft en de rest volgt wel op termijn in
deze functie. Wij zijn er ons van bewust dat dit tijd vraagt en wij zijn er van overtuigd dat met
de juiste ingesteldheid u in deze functie zal kunnen groeien. Een minimum aan ervaring in de
residentiele wereld is daarom wel een noodzaak voor deze functie.
Onderstaande taken zou u zonder problemen moeten kunnen uitvoeren:













Slijp, kap en breekwerken (we proberen tot minimum te beperken, voor grotere projecten
werken wij met vaste partner samen);
Bekabeling leggen;
Materiaal voor lage spanning plaatsen en aansluiten (schakelaars, stopcontacten, …);
Installaties op zeer lage spanning installeren en aansluiten (telefonie, informatica,
brandalarmen, …);
Een elektrisch verdeelbord in residentiële of tertiaire gebouwen plaatsen en bedraden
Het verdeelbord aansluiten op de uitrustingen;
Technische tekeningen kunnen lezen (Wij werken met tekenprogramma Trikker);
De elektrische installatie in werking stellen en controles uitvoeren;
Een diagnose stellen van storingen aan installaties en de defecte onderdelen herstellen
(trouble shooting);
Tracés realiseren voor het doortrekken van kabels (muren doorboren, dichtplamuren, …);
Opgebouwde of ingebouwde kabelgoten en leidingen plaatsen;
Verlichtingsinstallaties / armaturen installeren en aansluiten;
De materialen kiezen en de voorraad grondstoffen en goederen aanleggen;

Onderstaande taken zien wij u uitvoeren in de nabije toekomst na enige inwerking in onze
organisatie:
 Je hebt een dagelijkse coördinatie op de werf;
 Je controleert de werken van je team en wat betreft de onderaannemers waak je over de
kwaliteit en de veiligheid;
 Je bent het aanspreekpunt op het project voor de projectleider, onderaannemer en klant;
 Je geeft de mogelijke timingsproblemen door aan de zaakvoerder;
 Je zorgt voor een tijdige en correcte rapportering van de werkzaamheden, zowel naar de
klant als interne collega’s;
 Je maakt technische tekeningen in ons tekenprogramma.
Onderstaande taken zien wij u in een verdere toekomst in deze groeiende functie uitoefenen:
 Je bent verantwoordelijk voor de bestelling van de materialen en de stock;
 Je stuurt enkele collega’s elektriciens aan;
 Je kan prospectie doen en een offerte opstellen.
Persoonsgebonden competenties
Onze ideale kandidaat:
 Beschikt bij voorkeur over een A2/A3 Elektriciteit of Elektromechanica;
 Heeft minstens 3-5 jaar ervaring op een werf;
 Beschikt over een rijbewijs B;
 Werkt nauwkeurig;
 Is zeer klantgericht en resultaatgericht ingesteld;
 Denkt mee in de organisatie;
 Beschikt over de juiste mentaliteit en heeft de juiste motivatie;
 Is organisatorisch sterk;
 Kan zelfstandig werken;
 Is bereid om interne en externe opleidingen te volgen om een specialist te worden;
 Goede kennis van de geschreven en gesproken Nederlandse taal;
 Kennis van het Engels is een pluspunt;
 Kennis van Domotica, oproepsystemen en camerabewaking zijn een pluspunt.
Wat kunnen wij u bieden?
Zoals u kan lezen hebben wij voor u een mooi afwisselend parcours in petto met enorm veel
doorgroei mogelijkheden.
U komt terecht in een familiebedrijf waar geven en nemen centraal staat. Wij werken met normale
dag uren van maandag tot vrijdag. Indien nodig werken wij op zaterdag om de 14-dagen. Wij werken
40u dus u kan per week 2u ADV uren opbouwen. Wij hebben standaard geen bouwverlof, dus u kan
uw verlofperiode zelf kiezen. Wij bieden een maandloon en extralegale voordelen naargelang
ervaring en kennis. U krijgt een lichte vracht ter beschikking. U krijgt een vast contract van
onbepaalde duur.
Interesse? Niet twijfelen maar solliciteren:
Graag ontvangen wij uw CV via mail of u mag ons ook steeds telefonisch contacteren op
onderstaande gegevens. U mag van ons steeds feedback verwachten als u contact neemt.
info@dotronix.be
+32 (0)14/ 75 55 56
Venakkerstraat 8 bus 4 - 2400 Mol

