
 

Wij zijn een KMO met vestiging in Sint-Katelijne-
Waver en realiseren projecten in de telecomsector, 
de middenspanning en laagspanning. Wij zijn steeds 
actief over gans België.  

BELLOY ELEKTROTECHNIEK 

OM ONZE VERDERE GROEI TE REALISEREN ZIJN WE OP ZOEK NAAR EEN 
INDUSTRIEEL ELEKTRICIEN 

JOUW TAKENPAKKET 

• Je werkt meestal op een werf, soms in het atelier 
• Je rijdt samen met één of meerdere collega’s naar de werven 
• Je sluit voedings- en stuurkabels aan 

• Je rust industriële elektriciteitskasten uit 

• Je realiseert tracés voor het doortrekken van kabels (muren doorboren, dicht plamuren,…) 

• Je plaatst opgebouwde of ingebouwde kabelgoten en leidingen 

• Je installeert en sluit verlichtingsinstallaties aan 

• Je sluit de kabels van industriële elektrische uitrusting aan op machines, verlichtingspunten of 

stopcontacten 

• Je stelt de elektrische installatie in werking en voert controles uit 

• Je plaatst, monteert en meet glasvezels en datakabels uit 

ONS AANBOD 
Wij bieden u een uitdagende job aan met veel variatie. U komt terecht in een jong en gemotiveerd team. 
Je komt terecht op werven over heel België en bij een divers klantenbestand. Je krijgt een voltijds contract, 
een marktconform loon binnen paritair comité 149.01, een ruim aantal vakantiedagen (20 wettelijke + 12 
ADV dagen) en maaltijdcheques. Aan onze medewerkers bieden wij ook een hospitalisatieverzekering aan. 
U krijgt gedegen interne en externe opleidingen en komt terecht in een groeiende KMO waar zowel 
samenwerken als autonoom werken op prijs wordt gesteld. Omdat wij als onderneming maar zo sterk zijn 
als onze medewerkers, hechten wij veel belang aan ons HR-beleid.  

JOUW PROFIEL 

• Je hebt ervaring met elektriciteit en kan een elektrisch schema lezen, kennis van 
hoogspanningsinstallaties is een pluspunt 

• Je volgde een opleiding elektriciteit  
• Je bent gemotiveerd, leergierig, een teamspeler en resultaatsgericht 
• Je bent flexibel en bent nauwkeurig 
• Je hecht veel belang aan kwaliteit en veiligheid 
• Je spreekt en begrijpt voldoende Nederlands om vlot met de collega's te communiceren, kennis 

van de Franse taal is een pluspunt.  
• Je kan werken met een Windows 10 computer/laptop 
• Je bent in het bezit van een rijbewijs B 
• Je beschikt over een VCA-attest (bij voorkeur) of bent bereid dit te halen 

INTERESSE?  

Bezorg ons je cv via hr@belloy.be  
 

mailto:hr@belloy.be

