
 
 

SICLI nv is een Belgisch bedrijf, sedert 1923 gespecialiseerd in brandbeveiliging. Met zijn 
hoofdkantoor in Brussel is Sicli met 340 medewerkers marktleider binnen zijn vakdomein. 
In een continu streven naar optimale oplossingen voor zijn klanten biedt Sicli aangepaste 
producten (blussers, haspels, brandweermaterieel), systemen (branddetectie, automatische 
gasblussing, sprinkler, ...) en diensten (onderhoud, opleiding, evacuatieplannen, ...) aan. 
Ter versterking van onze after-sales activiteiten zoeken wij: 

 

Technieker brandveiligheid voor regio Limburg 

Functie: 
U bent verantwoordelijk voor de installatie en het onderhoud van brandbeveiligingssystemen bij 
onze klanten. 
 
o U heeft respect voor de regels van veiligheid en netheid op het terrein;  
o U zorg voor het bijwerken van technische gegevens van de installatie (as-built dossier) zowel bij 

de klant als intern;  
o U meldt al de nuttige informatie aan (afwijkingen, wijzigingen aan het park, mogelijke 

problemen...) 
o U vult het interventieverslag met vermelding van alle nodige gegevens voor het opstellen van 

contracten, offertes of facturen. 
o U gebruikt op een professionele manier de toestellen ter beschikking (tablet, PC, gereedschap) 
o U zorg voor de installatie en inbedrijfstelling van brandveiligheidsinstallaties zoals:  

- Branddetectie 
- Automatische gasblussing 
- Sprinkler en watermist 
- Automatische keukenblussers 
met de mogelijkheid om zich te specialiseren in één van de gebieden. 

o U zorg voor onderhoud, herstelling en probleemoplossing van geïnstalleerde systemen; 
o U weet hoe de installatie getest, gecontroleerd en geregeld moeten worden volgens de regels 
en normen. 

 
Uw profiel: 
o Geen specifieke studies of ervaring vereist; 
o U kan zelfstandig werken met een goede teamgeest; 
o U bent flexibel en punctueel ingesteld; 
o U bent in het bezit van een rijbewijs B. 
o Wonende regio Limburg of Vlaams-Brabant (tussen Leuven en Limburg) of Vlaamse Kempen 

(tussen Antwerpen en Limburg) 
 
 

Interesse? Stuur dan vandaag nog uw CV, uw sollicitatiebrief en een recente foto naar  
hr@sicli.be t.a.v. Mevr. BERNAD met als titel “Sollicitatie Technieker technische dienst - 
Regio Limburg”. 


