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Vacature elektricien 

 

Luchthaven Exploitatie Maatschappij (LEM) Oostende- Brugge is op zoek naar een elektricien om ons 

team te versterken. 

Bedrijfsomschrijving 

LEM Oostende Brugge NV staat in voor de operationele en commerciële uitbating van de luchthaven 

in Oostende. De luchthaven, die 24 op 24u en 7 dagen op 7 geopend is, zet in op passagiers, cargo en 

General Aviation. 

Via onze website kunt u meer informatie vinden over onze luchthaven: www.ostendairport.aero  

Doel van de functie 

Samen met de collega’s van de dienst elektriciteit sta je in voor een continue dienstverlening op vlak 

van hoog- en laagspanning, telefonie, huishoudelijke elektriciteit, computer aangelegenheden, enz.  

Je staat in voor zowel het dagelijks onderhoud, als het leveren van technische bijstand tot het 

herstellen van systemen. Je houdt toezicht op de goede werking van de elektrische installaties, dit 

zowel aan land- als luchtzijde.  

Je rapporteert aan de Teamleader Elektriciteit en de Technical Manager. 

Profiel 

Je bezit een diploma hoger secundair onderwijs (A2) in de richting elektriciteit. 

Je hebt minimum twee jaar ervaring als elektricien. Een basiskennis van hoogspanning is 

noodzakelijk. 

Je bent in het bezit van rijbewijs B. 

Je hebt affiniteit voor mechanica, technische PC kennis en telefonie. 

Je bent bereid om je regelmatig bij te scholen.  Je bent eveneens bereid om de attesten BA4/BA5, 

hoogtewerker, heftruck … te behalen. 

Je kan zowel zelfstandig werken als in team. 

Je bent vooruitdenkend en durft initiatief nemen. 

Je werkt nauwgezet en met oog voor detail zonder het overzicht te verliezen. 

Je hebt affiniteit voor veiligheid op het werk (volgen procedures, etc…) 

http://www.ostendairport.aero/
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Praktisch 

De dienst is 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bemand. Dit wil zeggen dat je in drie ploegen werkt, ook 

tijdens het weekend en feestdagen (met beurtrolsysteem). 

Aanbod 

Je komt terecht in een uitdagende omgeving. Je krijgt de kans om de dienst elektriciteit mee vorm te 

geven en je technische competenties verder te ontwikkelen. Dit alles aangevuld met een 

marktconforme verloning met extra legale voordelen. 

Hoe solliciteren? 

Gelieve je CV en motivatiebrief per mail te versturen naar jobs@ostendairport.aero. Solliciteren kan 

tot en met 21 juli 2019.  

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan je contact opnemen via volgend e-

mailadres: jobs@ostendairport.aero 
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