
FUNCTIEBESCHRIJVING ELEKTROTECHNICUS

Wie is Elutec?
Elutec is in 1991 door Ludo Eyckens opgestart als éénmanszaak in elektrotechnische toepassingen en werd in 1993 een BVBA.  Doorheen de jaren is het 
bedrijf geëvolueerd en gegroeid, waardoor in 2010 de stap werd gezet naar het bedrijventerrein Centrum Zuid te Houthalen-Helchteren. Het bedrijfsteam 
wil samen op een dynamische, flexibele en creatieve wijze werken aan de verdere uitbouw van het bedrijf.

Wat doet Elutec?
Elutec is een dienstverlenend bedrijf waarin een team van specialisten, kleine en grote elektriciteitswerken realiseert, zowel bij particulieren als bij bedrijven. 
De diensten reiken van ontwerp tot installatie en gaan verder tot beheer en onderhoud.

Elutec is een proactieve meedenkende en innovatieve partner, die de hoogste kwaliteit tegen de beste prijs  levert en dit met respect voor het milieu. Vanuit 
een sterke passie voor het vak worden elektrotechnische problemen of vragen vertaald in passende, betrouwbare, veilige en duurzame ET-solutions op maat.

Elutec is sterk in industriële technieken zoals hoog- en laagspanning, stuur- en bewakingstechnieken, netwerkvoorziening en bordenbouw.                                
Op particulier vlak blinken we uit in ET-Infra, domotica en verlichting.

Waar staat de functie van elektrotechnicus voor?
Als ET’er neem je een belangrijke rol op in de uitvoering van de opdrachten op de werven, zowel bij particulieren als in bedrijven. Met de nodige zin 
voor verantwoordelijkheid kan je op een zelfstandige, correcte en betrouwbare wijze de opdrachten uitvoeren. Je slaagt er vlot in de opdrachten volledig
conform de afspraken uit te voeren en kan telkens terug kijken op tevreden klanten.
Je kan vlot overweg met onvoorziene omstandigheden en bent oplossingsgericht ingesteld. Je kan hierover vlot communiceren, zowel met de klant als 
de projectleider.

Je bent ervaren in kleine en grote elektriciteitswerken en kan collega’s aansturen en coachen met het oog op een vlotte en correcte uitvoering van de 
opdracht, binnen het vastgestelde tijds-en prijsbestek. Je kan op een constructieve wijze feedback geven naar collega’s en kan hierdoor hun kennis en 
vaardigheden doen groeien naar een excellenter niveau. 
Je bent geboeid door elektrotechnieken en volgt nieuwe tendensen en ontwikkelingen op de voet op. Je deinst er niet voor terug om jouw kennis en visie 
in te brengen in het team.  Met jouw kennis, vaardigheden en ervaring draag je bij aan de verdere groei en uitbouw van het bedrijf. Samen met het team 
zorg je ervoor dat Elutec bekend staat als een gewaardeerde en betrouwbare zakenpartner die telkens weer schittert met het afgeleverde werk. 

Competentieprofiel
Minimum A2 elektrotechniek•	
Kennis van sturingstechnieken•	
Minimum 5 jaar relevante ervaring•	
Vlot kunnen werken met de PC•	
Zelfstandig en klantgericht kunnen werken•	
Individueel kunnen werken, maar ook collega’s kunnen aansturen bij grotere projecten•	
Analytisch kunnen denken•	
Organisatorische vaardigheden, flexibel en stressbestendig•	
Basiskennis van de talen Frans en Engels•	
Rijbewijs B•	

Het is een pluspunt als je beschikt over een VCA-getuigschrift en een getuigschrift voor het besturen van een hoogtewerker.

Wat bieden we je?
We bieden je een verantwoordelijke job in een groeiend bedrijf , waarbij inzet en motivatie sterk gewaardeerd wordt.  We bieden een verloning die rekening 
houdt met relevante ervaring en kennis.  

Sollicitatieprocedure
Ben je geïnteresseerd in deze job? Stuur dan je gemotiveerde sollicitatiebrief met CV naar :  

ELUTEC-ET Solutions 
t.a.v. Janny Peeters 
Centrum Zuid 3023 bus 1
3530 Houthalen-Helchteren
janny.peeters@elutec.be
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