Gefascineerd door hoogtes?
Word Monteur Bliksembeveiliging !

Heleblitz is een middelgroot familiebedrijf, gespecialiseerd in het installeren van bliksembeveiliging,
aardingen en overspanningsbeveiliging. Reeds meer dan 40 jaar onderscheiden we ons op de markt als
de referentie voor alles wat met bliksembeveiliging te maken heeft. Ons kantoor is gevestigd te
Moerkerke -Damme (http://www.heleblitz.be en http://www.blitzbox.be). Bij Heleblitz heerst een
collegiale en familiale sfeer. Het team bestaat uit meer dan 20 medewerkers, waarvan het grootste deel
monteurs. Samen realiseren we over gans België meer dan 250 installaties per jaar.

Wat ga je doen?
Installeren van allerhande bliksembeveiligingsinstallaties
Installeren van aardingen & overspanningsbeveiliging
Verrichten van de nodige grondwerken (grond openbreken, aardingen kloppen, herbetegelen…)
Plaatsen van daalgeleiders en plooien van basisprofielen
Plaatsen en besturen van hoogtewerkers
Uitmeten van de aardingen zowel bij plaatsing als bij inspectie

Wat leer je bij ons?
Wij verzorgen jouw opleiding van A tot Z
Aanleren van diverse montagetechnieken op de werkvloer
Ondersteuning behalen VCA-attest
Opleiding BA4 / hoogtewerker en schaarlift / EHBO-cursus / ….
Industriële touwtechnieken (indien interesse)

Wat moet je hebben?
In bezit zijn van een rijbewijs B
Specifieke ervaring is minder belangrijk. Als je de handen uit de mouwen wil steken en bereid
bent om bij te leren
kun je bij Heleblitz een mooi parcours afleggen
Interesse in bouw en elektriciteit
Je werkt nauwkeurig en graag buiten
Je bent flexibel en dit zowel naar werktijden als naar job inhoud
Drive en goesting om mee te groeien met ons bedrijf
Je werkt graag op een veilige manier en verwacht dit ook van je collega’s

Wat levert dat op?
Bij Heleblitz wordt hard werk beloond. Wij bieden een aantrekkelijk loon en diverse extralegale
voordelen. Wij investeren in jouw professionele ontwikkeling en bieden diverse
doorgroeimogelijkheden.

Vragen en contact?
Heb je nog een vraag over deze job of kom jij jou graag voorstellen?
Stuur dan als de bliksem een mail met je CV naar jobs@heleblitz.be of contacteer Tracy Neyts op
0474/507 923. Alle sollicitaties worden discreet behandeld.

