Ardovlam is een marktleider in de Belgische fire safety en security markt : we stellen jaarlijks meer dan 500
technologische veiligheidsinstallaties in dienst, hebben een 5000 tal installaties onder contract met specifieke SLA's en
ongeveer 15.000 installaties in diverse markten werden sinds 1990 succesvol opgeleverd.
www.ardovlam.be
Op zoek naar een Service Technicus Regio Oost- en West-Vlaanderen










Ardovlam NV is een van de belangrijkste spelers in branddetectie in Vlaanderen, stelt 75 mensen te werk,
beschikt over een team van 45 technici en kent een continue groei.
Ardovlam NV biedt haar klanten kwaliteitsvolle technologische veiligheidsoplossingen voor brand- en
inbraakdetectie, camerabewaking (CCTV) en toegangscontrole.
De onderneming is gespecialiseerd in het ontwerp, installatie en onderhoud van deze installaties en werkt
intensief samen met een netwerk van elektriciteit installateurs voor plaatsing en bekabeling.
Het Ardovlam team heeft een doorgedreven technologische kennis en kan meer dan 25 jaar
referenties voorleggen in uiteenlopende beveiligingsprojecten.
Beschikt over een 24 x 7 onderhouds- en herstellingservice.
Onze onderneming is erkend door Bosec (branddetectie),
Incert (inbraakdetectie), FOD Bi. Z (nr. 20 01 172) en beschikt over het ISO 9001 : 2008 certificaat
Vestigingen : Roeselare (West-Vlaanderen; hoofdzetel), Brecht (Antwerpen), Lummen (Limburg)
Voor de uitbreiding onze nieuwe vestiging te Brecht zijn we op zoek naar een Service Technicus.

Functiebeschrijving:






Betrouwbaar, zelfstandig én een meer dan gemiddelde dosis karakter typeren onze Service Technici. Na een
opleidingsfase (zowel intern op de hoofdzetel als bij leveranciers) zal de technicus beschikken over een uitgeruste
wagen en bij de klant :
o zelfstandig dienen een systeem aan te sluiten, te programmeren en in dienst te stellen (incl. sturingen
van andere systemen zoals HVAC, lift, koepels en integratie met andere elektrische systemen ) ,
o zelfstandig dienen onderhoud uit te voeren van bestaande systemen,
o zelfstandig dienen herstellingen uit te voeren.
Actiegebied : hoofdzakelijk provincies Oost- en West-Vlaanderen.
Waar je ook komt laat je een professionele en vlotte indruk na.

Wat wordt er van jou verwacht?








Een enthousiaste en gedreven medewerker met een duidelijke passie en feeling voor techniek,
Bachelor elektrotechniek of elektronica of TSO electrotechniek met 7de jaar Stuur- en beveiligingstechnieken
met ev. sector ervaring
Houder van rijbewijs B
Zelfstandig werker met een vlot voorkomen tegenover klanten,
Sterke interesse en basisopleiding in elektronica en/of informatica
Woonachtig in provincie Oost- of West-Vlaanderen met vlotte kennis van het Nederlands en min. basiskennis van
het Frans

Wat bieden wij jou aan?






Een full time bediende contract met competitieve verloning
Een permanente bijscholing in de nieuwste technieken en producten met betrekking tot veiligheid en beveiliging.
Een portable computer, on-line datakaart, gsm kaart en na opleidingsperiode een uitgeruste wagen type break,
Een opleidingsperiode,
Kortom, een job met veel zelfstandigheid, binnen een dynamische groep, groeiend bedrijf en met kansen tot
zelfontplooiing.

INTERESSE?
Ga dan naar onze site (www.ardovlam.be) en bezorg ons uw CV!

