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Vacature – Vaste betrekking 1 
 

 

Installatietechnieker elektronische  
beveiligingssystemen / indienststeller (M/V) 

 
Cobra-Technology , een Belgische bedrijf gevestigd in Erpe-Mere, is specialist en marktleider in  
complete en geïntegreerde veiligheidsoplossingen. Wij staan staan in voor de studie, het ontwerp, de 
uitvoering alsook het onderhoud van deze  systemen. Wij onderscheiden ons op de markt door het 
aanbieden van totaaloplossingen op maat van de klant. 
 
Taken: 

• Aansluiten en in bedrijf stellen van elektronische detectiesystemen na het controleren van de 
voorbereidende werkzaamheden (zoals bekabeling, aangebrachte detectiepunten) 

• Controleren van detectienetten en opsporen van fouten met meettoestellen en/of computerverbinding 

• Instellen en programmeren van sturingen afhankelijk van de opdracht en de mogelijkheden van de 
centrale 

• Testen van de werking van de centrale en bijsturen waar nodig 

• Verrichten van kwaliteitscontrole vooraleer de oplevering plaatsvindt (aan de hand van checklist, 
kwaliteitsformulieren,.. ) en vergezellen van werfverantwoordelijke bij de keuring 

• Uitvoeren van dringende interventies om de storing zo snel mogelijk te verhelpen 

• Toelichten van de werking van de systemen aan de klanten 

• Samenwerken met andere collega techniekers, met medewerkers (zowel binnendienst als verkopers) 
 
Werkgebied: hoofdzakelijk België 
 
 
Profiel: 

• Bij voorkeur Bachelor Elektronica of 3e graad secundair met ervaring of algemeen secundaire 
opleiding met praktische elektronica kennis. 

• PC Kennis, kennis van Windows (Word, Excel, Office) 

• Klantvriendelijk, zelfstandig kunnen werken en een praktisch doe-het-zelf type 

• Stressbestendig 

• Praktische kennis van het Frans 

• Rijbewijs B (besturen van bestelwagen) 
 

Aanbod: 

• Grondige introductieperiode en opleiding voorzien. 

• Voortdurende ontwikkeling via opleiding en coaching. 

• Informele en autonome werksfeer. 
 

 
Interesse? Stuur je motivatie met uitgebreid curriculum vitae naar Cobra Technology, t.a.v dienst H.R., 
Evenbroekveld 9, 9420 Erpe-Mere. E-mail: jobs@cobra-technology.be Tel.: 053/41.71.72 
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