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ELEKTROTECHNIEKER

Bedrijfsomschrijving

Functieomschrijving 
• Je staat in voor het realiseren van volledige elektrische installaties;
• Je bent in staat om elektrische borden te installeren bij klanten en deze 

vakkundig aan te sluiten;
• Onder leiding van een ploegbaas verzorg je mee de inrichting van onze 

industriële installaties;
• Je zal samenwerken in team.

Profiel 
• Je beschikt over een diploma in een elektrische richting of

relevante werkervaring;
• Zelfstandig, klantgericht en probleemoplossend werken is

eigen aan jou. Hierbij waak je steeds over de kwaliteit en
veiligheid;

• Je drukt je vloeiend uit in het Nederlands;
• Je beschikt over een rijbewijs B;
• Je kan planlezen;
• VCA is pluspunt. Mogelijkheid om dit intern te behalen.

Aanbod 
Wie aan de slag gaat bij EPA, kan rekenen op boeiende projecten in diverse sectoren. Je komt in contact met 
veel verschillende en zeer boeiende werven en krijgt bijscholing omtrent de nieuwste technologieën. Je krijgt 
aanzienlijke verantwoordelijkheden in functie van competenties en ambitie en combineert heel veel 
teamwork met de nodige zelfstandigheid.
Verloning:
- Vast contract, voltijdse tewerkstelling (38u)
- Loon naar ervaring
- Maaltijd- en ecocheques
- Filevrije omgeving
- Verlof vrij te kiezen
- Reisvergoeding
- Overuren met toeslag + terug te nemen
- Materiaal + werkkledij worden ter beschikking gesteld

Geeft deze vacature jou energie? Stuur een sms of Whatsappbericht naar +32 (0)472/012571 
of mail naar info@epa-nv.com (t.a.v. Lisa Van Broekhoven) 

In een notedop :  
EPA is een dynamische en innovatieve kmo die zich focust op het knooppunt tussen de 
netdistributiebeheerder en de industriële verbruiker. Onze onderneming verzorgt de koppeling van al de 
energiestromen van de klant, zijn decentrale productie zoals een windmolen, een WKK of zonnepanelen, op 
het net door middel van hoogspannings-, of laagspanningsinstallaties. 
Wij werken zowel voor industrie, de tertiaire sector als ook voor overheden.

Spreekt dit nog niet tot je verbeelding? Kijk zeker ons bedrijfsfilmpje (<1min) door rechtsonder de QR-code te 
scannen!




