DAVO Group – Werfleider data cabling

Op zoek naar een DAVO Group – Werfleider data
cabling
Als werfleider databekabeling behoor je tot een groep van zeer geëngageerde
medewerkers die verantwoordelijkheid zijn voor een vlotte en goede installatie
van gestructureerde databekabeling projecten bij onze klanten. Dit varieert van
bv. klassieke koper installaties op grote werven tot toekomstbestendige Fiber-tothe-desk (FttD) netwerkstructuren in moderne kantooromgevingen.
Je werkt met je ploeg onder aansturing van een project manager die reeds vele
jaren ervaring heeft in het zoeken naar installatie-oplossingen én die je
ondersteunt waar nodig. De project manager deelt steedszijn kennis zodat jij
autonoom op grotere en/of meerdere werven tegelijk kan werken.
Mogelijk opdrachten die uitgevoerd dienen te worden:
Bewerken en monteren van kabelbanen en -goten (in verhoogde vloeren).
Leggen van datakabels.
Monteren van connectoren op kabels.
Plaatsen en monteren van verdeelkasten en aansluitpunten.
Testen van de bekabeling volgens de toegepaste standaard.
Fouten opsporen met testapparatuur in kabels en leidingen.
Gestructureerde bekabeling uitvoeren met kopergeleidingen (twisted pair).
Installeren van een patchpaneel.
Labelen van kabels.
Aanpassen van een bekabelingsschema.
Soms sta je in een ploeg, soms alleen. Je bent vaak op (soms verre) verplaatsing
naar wisselende werven. Je bent handig. Je past de veiligheidsregels en
installatievoorschriften strikt toe. Op enkele uitzonderingen na heb je regelmatige
werkuren.

Wat wordt er van jou verwacht?
Je woont in de ruime omgeving van Gent.
Je bent flexibel naar verplaatsingen.
Ervaring in databekabeling of elektriciteitswerken is een noodzaak (2 jaar).
In het bezit zijn van rijbewijs B.
Talenkennis: Goede kennis van het Nederlands én basiskennis Frans (voor
op Brusselse werven), basiskennis van Engels is een pluspunt.
Communicatief, gemotiveerd en vakkundig kunnen werken in teamverband.
VCA attest is een plus.
Tewerkstelling in gans België.

Wat bieden wij jou aan?
je evolueert in een stimulerende werkomgeving, gekenmerkt door een
dynamische en collegiale werksfeer met een gezonde winnaarsmentaliteit;
opleiding wordt constant door DAVO Group gestimuleerd. Je krijgt de kans

om certificaten te behalen binnen de sector;
je actieterrein is gevarieerd, en je functieterrein is uitgebreid en interessant;
je krijgt een aantrekkelijk salaris in overeenstemming met je kennis en
ervaring, gsm, en maaltijdcheques zijn voorzien;
de mogelijkheid om jezelf te blijven ontwikkelen middels het volgen van
trainingen en natuurlijk zijn er voldoende kansen voor je binnen de
organisatie;
niet te vergeten. Je komt terecht in een zeer hecht team waar waardigheid
en respect centraal staan.
http://www.davogroup.be/

