Vacature electricien
Sinds 2010 is Rensol op de Vlaamse markt aanwezig als installateur van zonnepanelen.
Met onze kwaliteitsvolle realisaties, behalen we een hoge klanttevredenheid en zijn we een
betrouwbare en bekende speler geworden op de PV markt.
Onze ambitie is te evolueren van een bekende tot de dominante installateur in Vlaams Brabant en
omstreken. Wij zien het tot onze taak iedereen bewust te maken van de voordelen van PV-installaties,
met respect voor mens en omgeving. Hierbij denken we onder meer aan de verwerking van asbest
houdende bouwmaterialen die op het einde van hun levensduur zijn gekomen. Tevens is veilig werken
een prioriteit voor Rensol. Naast huishoudelijke klanten focussen wij op de industriële markt en
overheden.
De ecologische uitdagingen van deze eeuw zijn gigantisch. Wij zijn er van overtuigd dat elk dak van
zonnepanelen voorzien kan worden en deze panelen slim geïntegreerd zullen zijn met mogelijkheid tot
uitbreidbare opslagcapaciteit. Andere verwachte evoluties zijn het afstemmen van verbruik op
productie van elektriciteit, gestuurd laden van elektrische wagens,… Met deze nieuwe ontwikkelingen
zijn wij mee en we implementeren ze constant in ons aanbod naar de klant.
Op die manier draagt Rensol zijn steentje bij tot een gezondere toekomst voor de komende generaties.
Ter ondersteuning van onze ploegen zonnepaneelinstallateurs en dakwerkers zijn we op zoek naar een
elektricien met ervaring in huishoudelijke omgeving, meer bepaald in de renovatie.
Ben jij de elektricien die wij zoeken?
We verwachten dat je zelfstandig kunt werken. Je bent vaak alleen onderweg en bezoek dagelijks 2 tot
6 klanten. Bij elke klant zorg je voor de netkoppeling van de omvormer. Je werkt verzorgd, netjes en je
houdt rekening met de wensen van de klant. Je denkt mee over problemen die ter plaatse naar boven
komen. Naast vakbekwaamheid staat Rensol voor service en klantgerichtheid. Jij bent het gezicht van
Rensol.
Je hebt een diploma elektriciteit of elektromechanica (TSO of BSO) en al enkele jaren ervaring in de
renovatie. Je hebt een degelijke kennis van het AREI en je kunt logisch nadenken. Indien je het diploma
niet bezit, kun je je kennis door ervaring aantonen. De techniek van zonnepanelen en omvormers leer je
in ons bedrijf bij. Je spreekt vlot Nederlands en hebt een rijbewijs B.
We bieden een correcte verloning, in PC 124 (bouw). Er zijn 32 vakantiedagen en rustdagen per jaar
voorzien. Daarnaast zijn er standaard extra voordelen, zoals dagvergoedingen, zodat je aan een
aantrekkelijk loon komt.
Interesse: stuur je motivatiebrief en CV naar info@rensol.be
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