
ELEKTRICIEN
DAGPLOEG 

JOUW TAKEN:
•   Je zet kleine projecten op poten en lost ‘moeilijke’ pannes of terugkerende 

fouten op

•  Je staat in voor het elektrisch correctief onderhoud van onze machines, 

gaande van gewone elektrische defecten tot elektronische sturingen en 

PLC-programmatie

•  Je denkt actief mee hoe we het preventief onderhoud binnen de firma nog 

beter op punt kunnen zetten en staat mee in voor de uitvoering ervan.

•  Je volgt de elektrische werkzaamheden in het kader van 

investeringsprojecten mee op.

JOUW DNA:
•  Je hebt een Bachelor diploma elektriciteit of 10 jaar relevante ervaring

•  Je bent behoorlijk op de hoogte van frequentiesturingen en hebt serieus 

wat kaas gegeten van sterkstroom en hoogspanning

•  Je kan Siemens PLC programma’s lezen en aanpassen of je bent bereid om 

je hierin bij te scholen

•  Je hebt ervaringen met robots of ziet het zitten om je hier verder in te 

verdiepen

•  Je kan elektrische schema’s lezen en denkt logisch door om uiteindelijk tot 

een efficiënt en zelfstandig besluit te komen

•  Je neemt initiatief om het machinepark optimaal te laten draaien zonder 

productiestilstanden

•  Je bezit de nodig drive om jezelf bekwamen in nieuwe technologie 

(nieuwe omvormers, nieuwe netwerktechnologieën, …)

•  Je houdt toezicht op het verbruik van wisselstukken en waar nodig bestel 

je die stukken ook. Je onderhoudt dus goeie contacten met je leveranciers

•  Je voelt je zowel zelfstandig als in team als een vis in het water 

•  Je werkt in vaste dagploeg

Al sinds 1983 wil Intersig NV een betrouwbare 

partner in de staalindustrie zijn. Door permanente 

ontwikkelingen en innovaties, een uitstekende 

service en hoogstaande kwaliteit, wil Intersig NV zich 

onderscheiden en verder blijven groeien. Als deel van 

de Van Merksteijn groep, zijn we één van de grootste 

bouwstaalproducenten ter wereld en zijn we dus 

op zoek naar een leuke collega die ons team komt 

versterken. 
WHAT’S IN IT FOR YOU?  

Ondanks wat het imago van de staalindustrie laat 

vermoeden, is Intersig een jong en dynamisch 

bedrijf. Als één van de grootste, onafhankelijke 

bouwstaalproducenten in Europa, kom je terecht 

in een internationale omgeving. Je krijgt de kans 

om samen met je collega’s ons machinepark zo 

efficiënt mogelijk te laten produceren en bijgevolg 

onze klanten wereldwijd tevreden te houden door 

middel van correcte levertijden. Met een 100-tal 

machines verbruiken we jaarlijks meer dan 10 GW 

elektrische energie.

Voor onze vestiging in Dendermonde zoeken wij:

INTERSIG NV
T.A.V. HUMAN RESOURCES
GEERSTRAAT 125
9200 DENDERMONDE
TEL: +32 52 338 623
E-MAIL: HR@INTERSIG.BE

WIJ BIEDEN CONCREET:
• Een vast contract van onbepaalde duur in een dynamisch bedrijf.

• Een degelijke interne opleiding door een peter of mentor.

•  Bijkomende opleidingsmogelijkheden via erkende opleidingscentra 

en leveranciers

• Een aantrekkelijk loon volgens je opleiding en ervaring

• Een hospitalisatieverzekering van DKV

• Maaltijdcheques

• CAO90 – bonus

• Een groepsverzekering

• Een laptop




