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De functie
• Je bent de drijvende kracht achter 
 de nieuw op te richten elektriciteitstak van de firma. 
 Dit doe je op een autonome wijze maar in nauw contact en overleg met de zaakvoerder.
• Als vakman sta je in voor algemene elektriciteitswerken en het plaatsen van elektrische installaties 
 voor zowel particuliere woningen en appartementen als voor industriële projecten. 
 Je werkt projecten van A tot Z zelfstandig af. 
• Je benadert (potentiële) klanten, tekent projecten uit en werkt een prijsvoorstel uit die je voorstelt aan de klant.
• Daarnaast ondersteun je het huidige team.

Jouw profiel
• Je behaalde een A2 of bachelor in een richting elektriciteit en hebt minimaal 5 jaar relevante ervaring.
• Ervaring met domotica is vereist. Kennis alarmsystemen en autocad is een pluspunt.
• Je hebt zin voor initiatief en verantwoordelijkheid, je bent daarnaast flexibel en stressbestendig. 
 Je bent gedisciplineerd, punctueel en accuraat.
• Je bent communicatief en commercieel aangelegd en werkt steeds klantgericht.
• Je kan vlot overweg met de computer en met MS Office (Outlook, Word, Excel) en 
 beschikt over de nodige administratieve vaardigheden.
• Je bent in staat projecten zelfstandig, correct en binnen de afgesproken termijn af te werken.
• Je hebt een passie voor je vak en hecht veel belang aan collegialiteit.

Ons aanbod
• Je staat mee aan de opstart van een nieuwe bedrijfstak binnen de firma en je kan mee groeien met deze afdeling.
• Een afwisselende en uitdagende functie waarbij je kan rekenen op aandacht voor jouw verdere ontwikkeling.
• Een jonge en dynamische firma waar je initiatieven kan nemen en samenwerkt met 
 een team van gedreven en aangename collega’s. 
• Een competitief salarispakket in functie van uw kennis en ervaring.

Interesse? 
Stuur vandaag nog je cv en motivatiebrief naar Alain Bracq, zaakvoerder, 
dit bij voorkeur per e-mail naar alain@bracqalain.be. Jouw sollicitatie wordt snel en discreet behandeld.  

Bracq Alain & Co staat reeds in voor het plaatsen, 
onderhouden en herstellen van uw sanitair, 
centrale verwarming, airconditioning, ventilatie en zonne-energie. 
Bracq Alain & Co heeft ambitie en breidt verder uit. 
Binnenkort starten we een eigen elektriciteitsafdeling op. 
Op die manier bieden wij onze klanten een totaalconcept aan 
voor de bouw of renovatie van hun project.
Daarom zijn we op zoek naar een m/v:

INSTALLATEUR 
ELEKTRISCHE INSTALLATIES


