Word jij onze
Industrieel
Elektricien?

SedActa biedt u alle aspecten aan voor de automatisatie
van uw project, gaande van de elektrische engineering
met FMEA, kastenbouw en programmatie tot en met de
opstart bij de eindklant en onderhoud.

Functie
Adres
Sedacta
Wijnendalestraat 190
ROESELARE 8800
België

Sedacta is een jong bedrijf in volle expansie bestaande uit
een dynamisch team van ervaren ingenieurs en technici,
allen begeesterd door machines en automatisatie.
Aan de industrie en specifiek de machinebouw bieden wij

Type contract
Vaste job
Onbepaalde duur
Voltijds
Dagwerk

Opleiding
TSO 3de graad Elektrische
installatietechnieken

Talen
Nederlands

Contact
Cindy Quinten, HR
hr@valtechgroup.eu
0486/418.947

een totaalpakket van industriële automatisatie aan. Dit
van conceptstudie, kastenbouw, software-ontwerp,
inbedrijfnames tot en met de eindoplevering bij de klant.
Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een
elektricien/bordenbouwer (m/v/x).
Je zal instaan voor de kablage van industriële
schakelkasten en elektro-montagewerken voor de
machines van een internationale machinebouwer.
Je werkt hoofdzakelijk intern in onze werkplaats en soms
op verplaatsing bij onze nationale en internationale
klanten.

Profiel

·

Je hebt een uitstekende, algemene en ruime kennis van

·

Je werkt nauwkeurig, volgens regels en afspraken en je

elektriciteit en bent in het bezit van een technisch
diploma A2/A3 of gelijkwaardig door ervaring.
kan goed zelfstandig werken.
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·
·

Flexibiliteit naar uren en jobinhoud is een plus.
Je bent de Nederlandse of Engelse taal machtig en een
goede werkattitude en verantwoordelijkheid typeren
jou.

Aanbod

·
·
·

Je komt terecht in een jong team met gevarieerd werk
binnen een hoog technologisch kader
Sedacta is een groeiende onderneming met financiële
stabiliteit en met wereldwijde referenties in een
gespecialiseerde niche van de machinebouw
Voor deze functie bieden wij een aantrekkelijk loon met
stevige arbeidsvoorwaarden volgens ervaring
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