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PLOEGLEIDER ELEKTRO

Bedrijfsomschrijving
EPA nv is een dynamische en innovatieve kmo die elke elektrotechnische uitdaging aangaat. Voor industriële 
klanten staan de Stroomleiders van EPA in voor elektriciteitsnetten, schakelkasten, datanetten en zelfs technische 
software. We beschikken over een sterke expertise in bliksembeveiliging, aardingen, hoogspanningscabines en 
zijn uniek met het documentenbeheerprogramma EPASS. De Stroomleiders worden zowel voor projectmatige 
ontzorging, permanente ondersteuning of voor periodieke versterking ingezet. Als kennisgeoriënteerde contractor 
bieden we kwaliteitsvolle oplossingen (ISO, VCA**, klasse 6) waarbij de klant centraal staat. Dankzij een 
professionele en groeiende organisatiestructuur zijn we op zoek naar een gemotiveerde (m/v):

Functieomschrijving 
• zelfstandig elektrische installaties bouwen op basis van voorliggende plannen
• kabelbanen en –ladders plaatsen, kabels trekken en aansluiten
• kabel moffen, een motor aansluiten in ster en driehoek
• elektrische borden installeren bij de klant 
• team aansturen, begeleiden en bijsturen 
• aanspreekpunt voor de klant 
• optreden als rechterhand van de projectleider met oog voor detail in functie van de klant
• verantwoordelijk zijn voor de leiding van de werf zowel op technisch als organisatorisch vlak
• de veiligheidsregels op de werf naleven en ervoor zorgen dat je team de regels naleeft

Profiel 
• in bezit zijn van een diploma Elektriciteit
• minstens 5 jaar ervaring hebben in de industriële elektriciteit
• met vakmanschap en passie voor de job werken
• initiatief nemen
• resultaatgericht zijn
• een problem-solver zijn
• assertief zijn: feedback geven aan projectleider en medewerkers
• talenkennis: Nederlands
• geen hoogtevrees hebben
• over een rijbewijs B / Vol-VCA beschikken

Aanbod 
• een motiverend loonpakket
• een afwisselende job met vast contract
• open en levendige sfeer in een groeiend bedrijf
• jong team met passie voor het vak en zin voor initiatief

Interesse om aan de slag te gaan? Bezorg je cv en motivatiebrief aan EPA ter attentie van  
Liesbeth Smeets - liesbeth.smeets@epa-nv.com


