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SPIE Belgium helpt haar klanten enerzijds bij het ontwerp en de
bouw van hun technische uitrusting en anderzijds bij de
exploitatie en het onderhoud van hun installaties.
 

 Kachtemstraat 9, Izegem  Onbepaalde duur

WAT DOET EEN SPIE MONTEUR HVAC, VESTIGING IZEGEM, WERVEN OOST - EN
WEST - VLAANDEREN

SPIE is in Europa de voorloper op vlak van multitechnische dienstverlening. Verspreid over 38 landen leveren
onze 46.400 medewerkers diensten in de verscheidene vakgebieden: Mechanisch en elektrisch, Informatie-
en communicatietechnologie en beheer van technische faciliteiten.   

   
 Om de toekomst van onze klanten te kunnen garanderen,  investeert SPIE in de ontwikkeling van vier

markten:  
   

 Smart city », de "slimme"lay-out van steden: communicatie-infrastructuur, mobiliteit, groepsapparatuur en
veiligheid  

 E-fficient gebouwen», een serviceaanbod voor energieprestaties variërend van ontwerp tot de exploitatie en
het onderhoud van gebouwen met een laag energieverbruik  

 Energieën», diensten op het gebied van energie:  , hernieuwbare energie, evenals olie en gas  
 Industry services », diverse industriële diensten.  

   
 Door haar lokale verankering stelt SPIE België in haar verschillende divisies: Industrie, Building Systems, ICS

(Informatie- en Communicatiesystemen) Infrastructuur en Services (onderhoud) 1850 mensen tewerk
verspreid over 17 vestigingen in België en 1 in Luxemburg.  
BS HVAC IZEGEM is één van de toonaangevende installateurs inzake verwarming, koeling, ventilatie en
sanitair. 

 Dit in regio Oost – en West – Vlaanderen, zowel in de tertiaire als industriële sector. 
  

 We bieden onze klanten een innoverende en kwaliteitsvolle oplossing van begin tot einde: van ontwerp tot
realisatie over technische analyse, engineering, projectbeheer, constructie, testen en opleveren van HVAC



installaties. 
 
 We doen dit met de steun van de grote en solide SPIE Groep waartoe we behoren, maar kenmerken ons
tevens door een sterk lokaal en familiaal karakter.  

 Om de groei van dit huidige team te ondersteunen gaan we op zoek naar een nieuwe collega: 
HVAC monteur
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het monteren van verwarmings-, sanitaire- en
verluchtingsinstallaties op onze verschillende projecten.

 

WAT MAAKT JOU ZO SPIE ?

* Je beschikt over een technisch einddiploma, gelinkt aan de bouwsector en bij voorkeur in sanitair en
verwarming.
* Kennis lassen is een troef, geen absolute meerwaarde.

 * Vooral het brede gamma van montage is voor jou interessant. 
* Het spreekt je aan te werken op onze diverse werven.

 * Aandacht voor veiligheid en werken volgens kwaliteitsprocedures zijn voor jou vanzelfsprekend. 

KIES JE VOOR SPIE ?

Dat SPIE voor de 13e keer de titel van 'Top Employer' kreeg, dat zag je al maar wat maakt werken bij SPIE nu
eigenlijk zo TOP?    

Elke ochtend een goedemorgen  

Je job kunnen doen in een veilige omgeving, met alle aandacht voor jouw welzijn en dat van de
collega’s   

Je technische vakkennis ontwikkelen, mede dankzij onze talrijke opleidingen  

Een luisterend oor voor het uitwisselen van ideeën, in een gezonde en constructieve werksfeer  

Alles wat je nodig hebt om je job goed te kunnen doen, inclusief begeleiding op de werkvloer en
professionele werkmaterialen.  

De kans bij te dragen aan uitdagende projecten in diverse regio's, waar jij trots kunt op zijn!  

ONZE VERSCHILLEN VERENIGEN :

SPIE engageert zich voor het promoten van de diversiteit en wil gelijke kansen, behandeling en toegang tot onze
selectieprocedures waarborgen. We moedigen alle mensen aan om te solliciteren op onze jobaanbiedingen,
ongeacht hun afkomst, huidskleur, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, filosofische overtuiging en handicap.
                       



Gelieve er rekening mee te houden dat geen enkele kandidatuur van een extern consultancy bureau zal worden

aanvaard als het bureau niet uitdrukkelijk door SPIE Belgium voor deze opdracht is gemandateerd.


