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(JUNIOR) PROJECTLEIDER
Bedrijfsomschrijving

Kort samengevat:  
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!

Functieomschrijving 
 Wil je erin vliegen alsof het je eigen zaak is?
 Maar zonder de financiële risico’s en de administratieve

beslommeringen?
 Met een organisatie die je ondersteunt en collega’s waarop je kan

terugvallen?
 Waar je volop kunt leren en jezelf ontplooien?
 In een familiale KMO,  waar je ‘impact’ hebt met wat je doet?

Dan ben jij de geknipte persoon voor deze functie!

Profiel 
• Je beschikt over een technische opleiding. Dit is echt wel een 

must.
• Peoplemanagement is cruciaal, want alleen krijg je het niet 

voor mekaar.
• Klantentevredenheid vind je een topprioriteit evenals het 

rendement van je projecten.
• Als junior projectleider sta je ervoor open om eerst enige tijd 

mee te draaien op onze werven. Zo leer je alle kneepjes van 
ons vak.

• De rest vertellen we je wel tijdens ons persoonlijk gesprek ;)

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.
Niet onbelangrijk is de verloning:
- Vast contract, voltijdse tewerkstelling (40u, 12 ADV dagen)
- Loon naar ervaring
- Maaltijd- en ecocheques
- Groeps- en hospitalisatieverzekering
- Filevrije omgeving
- Verlof vrij te kiezen
- GSM, laptop, bedrijfswagen + mogelijkheid tot leasen elektrische fiets

Interesse om aan de slag te gaan? Bezorg ons je CV! E-mail: info@epa-nv.com 
(t.a.v. Lisa Van Broekhoven)




