
        

 

 

 

ELEC D.V.C. NV is een dynamisch en authentiek aannemersbedrijf met meer dan 20 jaar expertise 

in private, openbare en industriële werken. Het bedrijf is sinds 3 jaar gevestigd op ons nieuwe 

bedrijventerrein in Halle. Door onze perfecte ligging hebben wij een goede uitgangsbasis om zowel 

in Brussel, in Vlaams-Brabant en omgeving actief en operationeel werkzaam te zijn.  

ELEC D.V.C. NV staat in voor het ontwerp, de levering, de plaatsing en het onderhoud van 

allerhande elektrische installaties; meer bepaald openbare straatverlichting, tunnel-verlichting en 

verkeerssignalisatie. Ons bedrijf is bekend om zijn flexibiliteit, perfecte afwerking en nauwgezette 

opvolging, met uitgebreide kennis van de gebruikte materialen en de toepassing van innovatieve 

technieken. 

Voor de uitbreiding van onze equipe zijn we op zoek naar gemotiveerde en gedreven medewerkers. 

Wij bieden de kans aan (laatstejaars)studenten hun stage bij ons te voltooien, met mogelijkheid 

tot aansluitend indienstreding.  

Aangezien we een duurzaam engagement met al onze werknemers aangaan, kunnen ook 

schoolverlaters steeds bij ons solliciteren.  

Niet alleen het borgen van expertise is binnen ons bedrijf een belangrijk doel, tevens is kennis en 

toepassing van nieuwe technologieën uiterst belangrijk. We appreciëren motivatie, gedrevenheid 

en werklust. We bieden de kans tot het opbouwen van ervaring en de mogelijkheid tot doorgroeien 

binnen ons bedrijf. 

Voel jij je geroepen om ons team te versterken? Bekijk dan onderstaande vacature en ga zeker ook 

eens een kijkje nemen op ons website: www.elec-dvc.com. Spontane sollicitaties zijn uiteraard ook 

steeds welkom! 

Voor meer informatie kan je terecht bij Neil De Braekeleer, gedelegeerd bestuurder. Bezorg je 

sollicitatiebrief met CV en foto aan: debraekeleer.neil@elec-dvc.be. 

 

CONTACT 

 

ELEC D.V.C. NV  

Félix Roggemanskaai 1 - 1501 BUIZINGEN 

Tel. : +32(0)2/466.53.00 

Onze kantoren zijn dagelijks geopend van 6 uur ’s ochtends tot 14u30 in de namiddag. U kan ons 

telefonisch bereiken tussen 6 uur – 12 uur en van 12u30 – 14u30. 

http://www.elec-dvc.com/
mailto:debraekeleer.neil@elec-dvc.be


 

 

Vacature: Elektricien openbare verlichting 

 

JOBDETAIL 

 

Installatie en onderhoud van de openbare straatverlichting voor de regio Vlaams Brabant. Je richt 

de werf in en voert elektriciteitswerken en herstellingen uit. Je kunt steunen op jouw collega’s 

alsook op de technische experts binnen ELEC DVC nv. Na een interne opleiding maak je samen met 

hen deel uit van een wachtdienst op basis van een beurtrol. Op deze manier garandeer je een 24h-

service aan de markt. 

PROFIEL 

• Je hebt minimaal een A3 diploma elektriciteit/elektromechanica; 

• Je werkt zelfstandig en hebt oog voor detail en afwerking; 

• Ervaring als (hulp)elektricien is een pluspunt; 

• Je hebt een rijbewijs B; 

• Je spreekt vlot Nederlands.  

AANBOD 

• Je ontvangt een aantrekkelijk salarispakket, aangepast aan ervaring (maaltijdcheques, 

GSM, tablet, dienstwagen….) 

• Je werkt in een tof team; 

• Je hebt na proefperiode, onmiddellijk kans op een vast contract; 

• Je krijgt de kans om opleidingen te volgen en je verder bij te scholen. 

 

INTERESSE 

 

Voor meer informatie kan je terecht bij Kevin van der Mijnsbrugge. Bezorg je 

sollicitatiebrief met CV en foto aan: vandermijnsbrugge.kevin@elec-dvc.be.    

 

CONTACT 

ELEC D.V.C. NV  

Félix Roggemanskaai 1 - 1501 BUIZINGEN 

Tel. : +32(0)2/466.53.00 

Onze kantoren zijn dagelijks geopend van 6 uur ’s ochtends tot 14u30 in de namiddag. U kan ons 

telefonisch bereiken tussen 6 uur – 12 uur en van 12u30 – 14u30. 


