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LVS technics bvba – Uw partner in Industriële & Residentiële Elektriciteit 

Vacature Industrieel Elektricien 
Voor allerhande projecten zijn we op zoek naar een industrieel elektricien met ervaring. Uw 
takenpakket zal bestaan uit het plaatsen en herstellen van elektrische installaties in gebouwen 
machines en productielijnen:   

• Analyseren en oplossen van elektrische storingen 
• Plaatsen en aansluiten van industriële borden 
• Verlichtingsinstallaties installeren en onderhouden 
• Plaatsen en aansluiten van motoren, ventilatoren, pompen, … 
• Opgebouwde & ingebouwde kabelgoten, ladders, … plaatsen 
• De kabels van elektrische uitrusting leggen en aansluiten op machines, verlichtingspunten of 

stopcontacten 
• Volledige netwerkinstallaties plaatsen en testen 
• Goed begrip hebben van veiligheidsvoorschriften en wettelijke regelgeving 

U dient zowel in team als zelfstandig te kunnen werken. We vinden het heel belangrijk dat u 
klantgerichtheid, kwaliteit en netheid hoog in het vaandel draagt.  
 

PROFIEL  

▪ Diploma secundair onderwijs elektriciteit of elektromechanica of gelijkwaardig door ervaring  
▪ Ervaring in industriële omgeving is een pluspunt 
▪ Kennis netwerkinstallaties is een pluspunt 
▪ U heeft zin voor verantwoordelijkheid en bent nauwkeurig in wat u doet 
▪ U bent flexibel naar uren toe, eventueel bereid om in ploeg te werken. (afhankelijk van het 

project) 
▪ Nederlands als taal kunnen beheersen (mondeling en schriftelijk)  
▪ Rijbewijs B/BE 
▪ VCA certificaat is een pluspunt 
▪ Attest hoogwerker en of vorklift is een pluspunt  

 

AANBOD  

Een boeiende en afwisselende functie in een no-nonsense omgeving.  

We bieden u een vast contract van onbepaalde duur met marktconforme verloning dat bespreekbaar 
is. Alsook krijgt u maaltijdcheques (7EUR), een hospitalisatieverzekering, een bedrijfsvoertuig met 
tankkaart en ECO-cheques. U beschikt over 20 dagen betaalde vakantie en 12 ADV dagen. We vinden 
het ook  belangrijk om de kennis van onze medewerkers op peil te houden d.m.v. het volgen van 
opleidingen.   

CONTACT 

Indien interesse, aarzel niet ons uw CV door te sturen per email naar info@lvstechnics.be. Voor meer 
informatie kan u ons steeds bereiken op +32(0)9 278 71 61.   
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