GET gevestigd te Oostmalle, maakt deel uit van de Europese primion-groep (www.primion.eu). Met
100 medewerkers is GET actief in het creëren, verkopen en installeren van ICT oplossingen voor
(productie-)
tijdregistratie,
personeelsplanning,
toegangscontrole,
bezoekersregistratie,
camerabewaking en een security management supervisieplatform. De sterkte van het bedrijf
bestaat, naast het kwalitatieve en innovatieve karakter van producten en diensten, uit het
aanbieden van totaaloplossingen. De groep kent een dynamische groei.
Voor de voorbereiding en uitvoering van de onze projecten (voornamelijk hardware based) zoekt
GET momenteel een m/v:

TECHNISCH TEKENAAR / WERFLEIDER

Uitmuntend in digitaal tekenen, technisch & communicatief sterk
Deze functie is voor 60% een interne opdracht, uitgevoerd vanop kantoor, en voor 40% op werven
bij onze klanten.
Je functie
Technisch tekenaar:
➢ Je tekent technische uitvoeringsschema’s in SEE Electrical voor onze uitvoerders op de werven.
➢ Je houdt de uitvoeringstekeningen up-to date aan de hand van de verkregen retour informatie
van de werven zodat collega’s steeds over correcte informatie beschikken.
➢ Je past vlot en accuraat plannen van onze klanten aan in Autocad t.b.v. “As built” dossiers.
Werfleider:
➢ Je bent verantwoordelijk voor de technische en administratieve opvolging van de werven.
Indien relevant kaart je meerwerken aan bij de klant, in overleg met de projectmanager.
➢ Je bezoekt werven en doet de nodige voorbereiding zodat ze correct en binnen scope kunnen
worden uitgevoerd.
➢ Je coördineert zelfstandig de installatiewerkzaamheden op deze werven, zowel naar eigen
personeel, derde partijen als onderaannemers, en dit via een projectmatige aanpak
➢ Je neemt deel aan de werfvergaderingen.
➢ Je zorgt voor een strikte bewaking van de kwaliteit van het afgeleverde werk en houdt je aan
de veiligheidsregels en procedures in het kader van het VCA** certificaat.
Voortgang van zowel de toegekende werven, als het tekenen van de uitvoeringsschema’s rapporteer je aan de opdracht gevende projectmanager.
Je profiel
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Je behaalde een technisch diploma richting beveiligingstechnieken, elektriciteit of elektromechanica
Je hebt enkele jaren ervaring in gebruik van SEE Electrical & Autocad. Het aanmaken van
basissymbolen gaat vlot en zelfstandig.
Je hebt affiniteit met hard- en softwaretoepassingen en interesse in het security-gebeuren
(inbraak, CCTV, toegangscontrole).
Je houdt van projectmatig werk en hebt interesse om een coördinerende rol op te nemen op
werven bij onze eindklanten. Je bent contactvaardig en communicatief.
Je bent kostenbewust en creatief in het vinden van oplossingen.
Je hebt een passie voor een efficiënte en kwalitatieve uitvoering.
Je hebt verantwoordelijkheidszin, kan autonoom werken, en bent resultaat- en klantgericht.
Je bent voldoende assertief, weet positief feedback te geven ook in geval van het niet nakomen
van afspraken door collega’s, onderaannemers of klanten. Je geeft correct en tijdig werkinfo
aan andere medewerkers en klanten, ook in geval van moeilijkheden.
Je bent perfect Nederlandstalig en hebt een zeer goede kennis van het Frans. Kennis van het
Engels of het Duits is een pluspunt.
Je bent flexibel wat arbeidstijd betreft (60% intern, rest op de baan), en bent bereid tot
verplaatsingen over de hele Benelux.

Ons aanbod
GET is meer dan een begrip in de markt van tijdregistratie, personeelsplanning en security. HR
automatisering en security is trouwens een ‘hot item’ bij tal van bedrijven en instellingen.
Bij GET vind je een professionele omkadering en een collegiale werksfeer. Je krijgt autonomie en
verantwoordelijkheid en de kans om mee te werken aan grote projecten, zowel achter de schermen
als on-site.
Je ontvangt een loon in overeenstemming met je meerwaarde en de functie, inclusief een uitgebreid pakket aan extra legale voordelen.
Interesse?
Stuur je cv en motivatiebrief naar info@get.be.

