
Aluvision NV is een snelgroeiende onderneming, gespecialiseerd 
in hoogstaande modulaire systemen voor indoor & outdoor 
environments en events. Wegens sterke groei plannen we een 
uitbreiding naar het Evolis Business Park van Kortrijk en wensen we 
ons enthousiaste team verder te versterken met nieuw talent. Word 
jij één van onze nieuwe krachten?

Join Aluvision and  
be an imagineer.

We’re  
hiring.

Our mission is imagineering. We inspire & connect partners on their creative journey to design & build modular environments.  
Aluvision NV • Clemence Dosschestraat 44 • 9800 Deinze, Belgium • T: +32 (0)9 381 54 70 • info@aluvision.com • www.aluvision.com

ELEKTRISCH 
MONTEUR

Join Aluvision and  
be an imagineer.

Je functie
 — Als Elektrisch Monteur voer je allerlei elektrische 

werken uit aan onze producten binnen standen-
bouw en terrasoverkappingen.

 — Je staat in voor het monteren van verschillende 
soorten LED componenten op een divers gamma 
aluminiumprofielen.

 — Je installeert drivers op onze profielen die 
vervolgens op een logische wijze met elkaar 
verbonden worden.

 — Je bekabelt en monteert verlichtingsspots en  
maakt deze klaar voor gebruik.

 — Je durft zaken in vraag te stellen en bekijkt elke 
productiebon met een kritisch oog.

 — Je werkt nauw samen met onze R&D afdeling 
om prototypes te testen.

 — De stock van alle onderdelen en verbruiks-
materialen goed in het oog houden en 
bestellingen doorgeven wanneer nodig behoort 
eveneens tot je verantwoordelijkheden. 

 — Indien nodig ben je bereid om in te springen in 
onze productieafdeling tijdens drukke periodes.

 — Je rapporteert aan onze Productiemanager.

Je profiel
 — Je behaalde een diploma van het secundair 

onderwijs in de richting Elektriciteit.
 — Een eerste ervaring in een gelijkaardige functie is 

een pluspunt, maar geen vereiste. Verras ons met 
jouw technische kennis!

 — Je gaat steeds nauwkeurig en overzichtelijk te 
werk.

 — Je kan zowel zelfstandig als in teamverband 
werken.

 — Een flexibele ingesteldheid met een hands-on 
mentaliteit om jouw collega’s bij te staan waar 
nodig.

Ons aanbod
 — We bieden je een zeer uitdagende en vaste job in 

een sterk groeiende, internationale omgeving.
 — Hier kom je terecht in een open bedrijfscultuur 

waar innovatie en klantgericht denken bovenaan 
staan.

 — Een autonome functie met ruimte voor initiatief en 
verbetering.

 — Zeer getalenteerde collega’s die deel uitmaken 
van een hecht en enthousiast team.

 — Een mooie verloning die jouw kennis en ervaring 
weerspiegelt.

Join our team!
Bezorg ons vandaag nog je CV met motivatiebrief 
via onze jobpagina: www.aluvision.com/jobs


