
21/10/2020
Power Quality Ingenieur, Verpoucke (H/F/X)

ANVERS [PROVINCE]
FLANDRE OCCIDENTALE

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1821948

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL D'ENTRETIEN, MAINTENANCE

Secteur d'activité : Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau

Lieu(x) de travail : • ANVERS [PROVINCE]

• FLANDRE OCCIDENTALE

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Ben jij een gepassioneerd elektrotechnisch
projectingenieur? Verzorg je jouw projecten van A tot Z op
een klantgerichte manier? Welkom in de boeiende wereld
van Power Quality!

Als Power Quality Engineer neem je de technisch
commerciële leiding over projecten en zoek je oplossingen
op maat om de kwaliteit van de elektrische spanning voor
industriële installaties bij klanten te garanderen en te
verbeteren zodat bedrijfszekerheid van de processen en het
energieverbruik geoptimaliseerd worden.

Als Power Quality Engineer:

• Voer je, rekening houdend met de wensen van de klant,
elektrische metingen uit van installaties, maak je analyses
en rapporteringen op, en stel je oplossingen voor op maat.

• Ben je, eens een akkoord met de klant, verantwoordelijk
voor de volledige opvolging van het project groot of klein.

• Sta je garant voor de inbedrijfstelling, voer je inspecties
en onderhoudstaken uit.

• Verzorg je ook het administratief luik: analyses, plan van
aanpak, opmaken van offertes en rapportage.

• Werk je vanuit de uitbaatzetel, jouw home-office voor
industriële klanten in regio Benelux.

• Rapporteer je aan het aanspreekpunt bij de klant en intern
aan de zaakvoerder.
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Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

PERSONNEL D'ENTRETIEN, MAINTENANCE

Durée : :

24 mois

Description libre : De ideale Power Quality Engineer:

• Heeft een ingenieursdiploma elektrotechnieken of
Elektromechanica of gelijkwaardig door ervaring
(industrieel of burgerlijk ingenieur)

• Heeft kennis en ervaring van elektrotechniek/elektrische
energietechniek (zowel laagspanning als hoogspanning)

• Is klantgericht, flexibel en oplossingsgericht

• Is organisatorisch sterk en krijgt energie van een hoge
mate van autonomie

• Communiceert vlot in het Nederlands, Frans en Engels

• Is een teamplayer met commerciële feeling

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1821948-inline.html?cid=Partner_LeForem
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