Ruban Zelfbouw begeleidt sinds 2006 Doe-Het-Zelvers bij
de installatie van elektriciteit, ventilatie en CV in hun
nieuwbouw of renovatie. We zijn een team van 5 collega’s
dat klanttevredenheid centraal stelt en zoeken een

Elektro technisch installateur
Jij geeft advies en technische ondersteuning aan klanten
Onze klanten leggen zelf hun elektriciteit en ventilatie maar jij geeft advies, ondersteunt of helpt
tijdens die installatie door
•
•
•
•
•

Materiaal te leveren met de nodige uitleg ( ook op zaterdags tot rond 14 u )
Herstellingen op de werf uit te voeren waar nodig
Verdeelborden aan te sluiten
Controlebezoek op de werf: samen met de klant de checklists overlopen
Klanten te ondersteunen bij software problemen met domotica (Niko Home Control, Qbus,
Loxone)

Voorbekabelen van verdeelborden
•

Bekabeling van verdeelborden voor verschillende type installaties: klassiek, teleruptoren,
domotica (Niko Home Control, Qbus, Loxone)

Magazijn beheer
•
•
•
•
•

Ontvangst en controle van inkomende materialen en die in de voorraad plaatsen
Verwerken van retours van klanten en die terugplaatsen in voorraad
Tekorten in voorraad doorgeven zodat alle bordcomponenten tijdig kunnen bijbesteld
worden
Voorbereiden en klaar zetten bestellingen voor klanten
Instaan voor orde en netheid in magazijn

Varia
•
•
•

Maken van de elektrische legplannen
Maken ééndraadschema’s
Via autocad/bryscad maken van finaal grondplan

Zie jij jezelf in deze job?

•
•
•

Je houdt van contact met de klant
Je bent gedreven en werkt precies
Je hebt interesse in domotica

•

Je hebt bij voorkeur 3 jaar ervaring in residentiële elektriciteit

Waarom jij deze job wil:
•
•
•
•
•

Heel afwisselende functie in een klein bedrijf
Je plant zelf jouw werk
Mogelijkheid om opleidingen te volgen
Degelijke verloning
Je werkt op zaterdag tot rond 14 u en kiest zelf je vrije dag in de week

Bezorg jouw motivatiebrief met CV aan thomas@rubanzelfbouw.be en toon dat jij de
technieker bent die wij zoeken of bel 0478 60 93 94.

