
  

 

 
 

 

GET gevestigd te Oostmalle, maakt deel uit van de Europese Azkoyen-groep die een dynamische 

groei kent. Met een team van 100 medewerkers creëren, verkopen en installeren we ICT oplossingen 

voor tijdregistratie en security management. Onze sterkte, naast het aanbieden van kwalitatieve en 

innovatieve producten en diensten, ligt in het aanbieden van totaaloplossingen.  

 

Voor de installatie van onze hardware bij klanten zoekt GET momenteel een: 

 

INSTALLATIE MEDEWERKER HARDWARE 

passie voor techniek, oog voor kwaliteit 
 

De uitdaging  

◼ Je staat in voor het installeren van onze hardware apparatuur voor toegangscontrole, camerabewa-

king, intercoms en tijdregistratielezers, bij onze klanten in de Benelux. 

◼ In nauwe samenwerking met je collega Hardware Installatie Specialist, zorg je ervoor dat de 

hardware apparatuur operationeel geraakt en werkt volgens de verwachtingen van de klant. 

◼ Indien de uitvoering anders is verlopen dan voorzien, geef je de wijzigingen in het configuratie-

schema door aan de tekenkamer van GET. Je zorgt voor een update van de interne info bij de 

klant. 

◼ Je bewaakt de kwaliteit van het afgeleverde werk, en houdt je aan de veiligheidsregels en -proce-

dures in het kader van het VCA** certificaat. 

◼ Je maakt deel uit van het Hardware Installation Team. 

 

Jouw profiel  

◼ Je behaalde een technisch diploma (TSO beveiligingstechnieken/elektriciteit- elektronica/ 

Elektromechanica) of beschikt over relevante praktijkervaring.  

◼ Je hebt kennis van bekabeling en montagetechnieken. 

◼ Een basiskennis van systemen voor toegangscontrole, camerabewaking, intercom, netwerken, en 

aanverwante technieken is een pluspunt. 

◼ Je hebt een passie voor techniek, en hebt aandacht voor efficiëntie, kwaliteit en veiligheid. 

◼ Je kan zowel zelfstandig als in team werken, weet van aanpakken en bent klantgericht. 

◼ Je bent Nederlandstalig en kan onze klanten ook te woord staan in het Frans.  

◼ Je bent flexibel wat arbeidstijd betreft, en bent bereid tot verplaatsingen over de hele Benelux. 

◼ Je beschikt over een rijbewijs B. 

 

Ons aanbod  

◼ Complexe klantomgevingen die je blijven uitdagen. 

◼ Een stabiel bedrijf met een collegiale sfeer. 

◼ Meer dan 50 jaar kennis en ervaring om te delen. 

◼ Een loon en extralegale voordelen die jouw meerwaarde weerspiegelen én flexibele uren. 

 

Interesse?  

Stuur je cv en motivatiebrief naar jobs@get.be. 


