WERF- & ONDERHOUDSELEKTRICIEN (M/V)
LAAGSPANNING - HOOGVERMOGEN

Messiaen NV is actief in het bouwtechnisch onderhoud van gebouwen, het elektrisch uitrusten van
bouwwerven alsook in alle verbouwingen, renovatie- en vernieuwbouwprojecten in de B2B markt.
Je komt terecht in een familiale onderneming die een jarenlange ervaring heeft opgedaan binnen de
bouw- en vastgoed groep “Group Maes”. Sedert de verzelfstandiging in 2013 is Messiaen NV begonnen
aan een veranderingsproces. Binnen dit proces krijg je de kans om met jouw expertise en bevlogenheid
een bijdrage te leveren aan ons toekomstig succes.
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Je staat in voor het elektrisch uitrusten van bouwwerven alsook het bouwtechnisch onderhoud van
gebouwen. Je pleegt overleg met de klant, nutsmaatschappijen, leveranciers en maakt de nodige
werkvoorbereidingen. Je voert de plaatsing uit en zorgt voor de nodige keuringen en
indienststellingen. Je coördineert en houdt het overzicht over dit proces van A tot Z.
Je doet het nazicht en onderhoud van het elektrisch materieel (werfkabels en -kasten, teller- en
kraankasten, …) en voert de nodige herstellingen uit.
Je bent vertrouwd met het AREI KB 2019 en handelt conform deze wetgeving.
Als uitvoerend medewerker van een bouwonderneming ben je ook bereid bouwkundige taken uit te
voeren.
Gezien wij beschikken over een eigen metaal atelier is kennis van halfautomaat lassen alsook het
monteren van staalconstructies op onze werven een grote troef.
Je bent uiterst gemotiveerd om nieuwe zaken aan te leren en jouw reeds verworven kennis te delen
met collega’s. Daarnaast draag je collegialiteit en veiligheid hoog in het vaandel.
De firma Messiaen draagt haar klanten en leveranciers een warm hart toe. Je draagt dan ook jouw
steentje bij in de bestendiging van deze goede relaties. Als medewerker ben je het uithangbord van
het kwalitatieve imago waarvoor wij staan.
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Je hebt een technisch profiel en genoot minstens een opleiding 3de graad TSO binnen één van
volgende studiegebieden:
▪ Industriële elektrische installaties
▪ Elektromechanica
Je hebt minstens 5 jaar ervaring als industrieel elektricien.
Je beschikt over een BA4/BA5 en VCA attest.
Je kan elektrische schema’s alsook plannen lezen en opstellen.
Je kan goed overweg met MS Office en Windows.
Je beschikt over basisvaardigheden in AutoCad.
Je bezit een grote mate van zelfstandigheid.
Je hebt geen hoogtevrees en durft te werken op hoogte (bv torenkraan).
Je hebt een professionele uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse taal (mondeling en
schriftelijk).
Je begrijpt en kan voor bovenstaande functie verstaanbaar communiceren in het Frans.
Je bent zorgvuldig, probleemoplossend en werkt gestructureerd.
Je hebt een verzorgd voorkomen.
Je bent een teamplayer die doelgericht werkt.
Je bent technisch onderlegd en hebt affiniteit met de bouw.
Je hebt een flexibele ingesteldheid, zowel naar werkuren als takenpakket.
Je bent minstens in het bezit van een Rijbewijs B.
Rijbewijs C – CE is een grote meerwaarde.
Volgende bouw gerelateerde capaciteiten die bovenstaand profiel kracht bijzetten zijn een
pluspunt!
▪ Ervaring met bouwmachines (elektrisch en mechanisch)
▪ Goede noties van sanitair en HVAC
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Een voltijdse job
Een boeiende, uitdagende en gevarieerde functie binnen een enthousiast team
Veel mogelijkheden om je persoonlijk te ontwikkelen
Een marktconforme verloning in de Bouwsector
Een gedegen opleiding en verdere scholingsmogelijkheden
De kans om mee te werken aan het succes van een onderneming in verandering met een open en
familiale sfeer.

SOLLICITEREN?
Contacteer Dhr. Niels Vermeers.
09 274 00 83
n.vermeers@messiaen.pro
Messiaen NV
Industrieweg 160
9030 Mariakerke

