
 

 

 

 

Elektricien 

 
DB-engineering 

De hoofdzaak van DB-engineering bestaat uit het automatiseren van verschillende projecten 
voor verscheidene klanten en dat wereldwijd verspreid. DB-engineering neemt veel 
uitdagingen aan en dat betekent ook dat we met DB-engineering aan het groeien zijn. Wij 
zijn op zoek naar een gemotiveerde elektricien om ons team te versterken. 

Job omschrijving 

Als elektricien ben je verantwoordelijk voor de opbouw van industriële elektrische kasten. 
Eens de kasten klaar zijn worden deze naar de klant gebracht waar deze geïnstalleerd en 
getest worden. De installatie bij de klant omvat alle aspecten, beginnende met de 
kabelladders en –goten monteren, kabels trekken, de kasten kableren en uiteindelijk samen 
met uw collega-programmeurs de I/O testen. Als elektricien ben je deels aanwezig in ons 
atelier en deels aanwezig bij de klanten, zowel binnen- en buitenland. 

Profiel 

 Je beschikt reeds over goede kennis van elektriciteit 
 Kennis van industriële elektrische installaties is een pluspunt 
 Schema’s kunnen lezen is een must 
 Je kan in team samenwerken 
 Je bent gemotiveerd om projecten goed af te werken 

Wat kunnen wij aanbieden 

Als je bij DB-engineering terecht komt zal je in een jong en dynamisch team terecht komen 
die altijd voluit gaat voor ieder project en voor iedere klant. Er is een aantrekkelijk en 
competitief loonpakket met andere voordelen voorzien. Daarnaast kunnen wij garanderen 
dat je bij DB-engineering heel veel kan bijleren op korte tijd en dat over verschillende 
onderwerpen. 

Contact 

Spreekt deze vacature je aan, neem dan zeker contact op met ons op 056/25 23 88 of stuur 
een mail met je CV en motivatie naar ines-viaene@db-engineering.be Je vindt ons ook terug 
op http://www.db-engineering.be Neem daar alvast eens een kijkje. 
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