
 

 

 

 

 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

Wat doe je? 

 

• Je werkt meestal samen in teamverband met jouw collega elektricien. 

• Je zorgt er voor dat de elektriciteit in orde is bij grote en kleine evenementen 

georganiseerd door de eigen organisatie en door derden, met als doel het vlotte 

verloop van de evenementen te garanderen. 

• Je spoort zelfstandig elektrische defecten op en herstelt deze. 

• Je doet preventieve nazichten. 

• Je bent verantwoordelijk voor de opvolging van de wettelijke keuringen. 

• Je denkt mee na bij bouw- en renovatieprojecten en deelt hierbij jouw kennis. 

 
Wat verwachten we van je? 

• Je hebt kennis van elektriciteit (hoog- en laagspanning). 

• Je bent mensgericht en gaat vriendelijk en respectvol om met burgers en collega’s. 
• Je werkt zowel zelfstandig als in team. Dat je taken picobello in orde zijn, daar ben 

je trots op.  

• Je weet van aanpakken en deelt deze kennis met collega’s. 

• Je bent polyvalent inzetbaar en vindt het fijn om heel veel afwisseling te hebben. Dat 

betekent ook dat je graag inspringt voor je collega’s van andere diensten. 

• Je hebt een positieve ingesteldheid en denkt niet in problemen maar in 

oplossingen. 

• Je bent open minded. 

• Je bent in het bezit van een rijbewijs B. 

• Je bent flexibel en vindt het niet erg om buiten de normale werkuren en in het 

weekend ingeschakeld te worden. 

 

 

Aanwervingsvoorwaarden 

• Je bent in het bezit van een diploma hoger technisch secundair onderwijs 

elektriciteit. 

 
Wat mag je van ons verwachten? 

- Een voltijdse job in contractueel verband van onbepaalde duur. 

- Een boeiende en afwisselende functie in een dynamische omgeving. 

- Een marktconform salaris volgens schaal C1-C3 (minimum bruto maandwedde: 

€1.965,87). Relevante privé-ervaring kan meegenomen worden in de 

weddebepaling. Ervaring bij overheidsdiensten wordt volledig meegenomen.  

 

Elektricien 
 

 

contractueel – voltijds  (C1-C3) 



Wil je graag een loonsimulatie? Hiervoor kan je terecht bij de personeelsdienst. 

- Het salaris wordt aangevuld met een pakket van extralegale voordelen zoals 

maaltijdcheques, ecocheques, fietsvergoeding en/of gratis openbaar vervoer voor 

woon-werkverkeer en een hospitalisatieverzekering. 

- Diverse opleidingsmogelijkheden. 

 

Helemaal overtuigd? 

 

Ga dan snel naar de website www.bornem.be/vacatures en schrijf je in via de knop 

‘solliciteren’. Dit kan ten laatste tot woensdag 18 mei 2022. Er zal gevraagd worden jouw 

gegevens, CV, motivatiebrief, kopie rijbewijs, kopie diploma en een recent uittreksel van het 

strafregister door te geven. 

 

Heb je alle documenten ingediend en kom je in aanmerking? Dan nodigen we jou uit voor de  

sollicitatieprocedure die bestaat uit een schriftelijke en een mondelinge proef. De exacte data 

van de proeven worden meegedeeld na kandidatuurstelling.  

 

Meer informatie? Contacteer Jade via sollicitaties@bornem.be.  
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