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ELEKTRICIEN BUILDING 
 

VMA SINT-MARTENS-LATEM, VMA GENT-ZEEHAVEN, 

VMA WAREGEM OF VMA ALKEN 

 
Gepassioneerd door elektriciteit en techniek? Geboeid door duurzaamheid en 

innovatie? Dit is iets voor jou! 

 

JOUW PLEK BIJ VMA 
Je bent een elektricien in hart en nieren. Zeker op grootschalige bouwprojecten 

voel je je helemaal in je sas. Een hands-on-mentaliteit en positieve ingesteldheid 

zijn jouw handelsmerk. 

 

Jij vindt vast jouw drive in technology als elektricien bij VMA!  

 

De Business Unit Building Technologies Electro is een referentie op het gebied van 

speciale gebouwtechnieken: alle mogelijke sterkstroom - zwakstroom technieken 

en diverse systeemintegraties maken deel uit van het DNA van de Business Unit. 

 

DIT TAKENPAKKET GEEFT JOU ENERGIE 

• Je zet mee je schouders onder de uitvoering van grootschalige 

bouwprojecten.  

• Met je collega’s installeer je buizen, kabelgoten, elektriciteits- en 

datakabels, verlichting, schakelmateriaal, branddetectie, toegangscontrole 

… 

• Je leest en interpreteert elektrische plannen en schema’s en weet wat, 

waar moet gebeuren. 

• Je communiceert vlot met je werfleider en volgt instructies nauwgezet op. 

• Heb je ambitie? Dan krijg je de kans een stagiair onder je vleugels te 

nemen. 

• Nog meer ambitie? Dan krijg je de kans om door te groeien naar assistent 

werfleider. 
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DEZE TROEVEN HEB JE NODIG ALS VMA-ELEKTRICIEN 

• Je draait al minstens 2 jaar mee als elektricien op werven voor de 

elektrische uitrusting van gebouwen. 

• Je bezit een A2 diploma elektriciteit of een attest elektriciteit bij een 

erkende instelling. 

• Heb je ervaring, maar geen diploma? Geen probleem, via VMA kan je ook je 

vakbekwaamheid behalen. 

• Je ontrafelt zonder aarzelen alle geheimen van elektrische schema’s. Ook 

kan je grondplannen lezen en aanvullen. 

• Je bent een echte doener, die zelfstandig kan werken. 

• Je spreekt goed Nederlands, Frans of Engels. 

 

HIERDOOR RAAK JIJ VOLLEDIG GELADEN MET POSITIVE 

ENERGY 

• Een boeiende en afwisselende job in een stabiel bedrijf dat jaar na jaar 

groeit.  

• Een familie van ruim 900 collega’s met dezelfde positieve drive als jij.  

• Een competitief salaris, aangevuld met extralegale voordelen. 

• Doorgroeien? Af en toe een opleiding volgen? Daar stimuleren we je graag 

in! 

 

OVERTUIGD? CONTACTEER ONS! 
 
 
CONTACT Marlotte De Bree, HR Assistent  
 
MAIL yourfuture@vma.be  
 
WHATSAPP +32 471 61 67 66 
 
TELEFOON +32 9 280 95 62 
 
 

 


