
 

 

 

Technology Advisor 

Onze organisatie 

Volta is het kruispunt van elektrotechniek, de nationale organisatie die de elektrotechnische sector 
vertegenwoordigt. Volta levert ook diensten aan deze sector (5.000 bedrijven en 36.000 werknemers). Zo wil Volta 
haar partners ondersteunen met advies, strategisch onderzoek, infoavonden, opleidingen… Meer informatie: 
www.volta-org.be 

Jouw uitdaging 

Heb jij een passie voor elektrotechniek en energie? Heb je een sterke affiniteit met verlichtingstechnologie of een 

ander domein van elektrotechniek? Houd jij er bovendien van om je passie te delen met anderen?  

Lees dan zeker verder, deze vacature is vast iets voor jou.  
 

Als technologisch adviseur zet jij je passie voor technologie om in kennis en deel je deze met de elektrotechnische 

bedrijven en de collega’s. Zo werk je mee aan de technologische ondersteuning van de sector elektrotechniek in 

België.  

 Je voert bestaande of nieuwe projecten uit met de focus op kennisoverdracht van technologie naar elektro-

installateurs.  

 Je levert technische ondersteuning in diverse interne en/of externe werkgroepen.  

 Je specialiseert je in verlichtingstechnologie of een ander domein uit de elektrotechniek (home automation, 

laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen, PV panelen, energieopslag…). Je kennis draag je actief 

over d.m.v. het schrijven van artikels, geven van presentaties, beantwoorden van technische vragen.  

 Via het volgen van opleidingen en seminaries blijf je continu op de hoogte van de recentste ontwikkelingen 

op technologisch vlak. Je spitst je toe op kennis van jouw domein, waarvoor je een trekkersrol opneemt. 

Op andere domeinen kan je een rol als volger opnemen.  

 In naam van de sector neem je deel aan werkgroepen om de technische belangen van de bedrijven te 

verdedigen.  

Jouw profiel 

 Je bent master of bachelor in een technische richting, bij voorkeur elektrotechniek of energietechniek. 

 Je hebt minimaal 2 jaar industriële professionele ervaring in de sector.  

 Je beschikt over een brede en up-to-date kennis van elektrotechniek en/of energie.  

 Je hebt een sterke affiniteit met verlichtingstechnologie of een ander domein uit de elektrotechniek.  

 Je spreekt zeer goed Nederlands en je hebt een basiskennis Frans en het Engels.  

Ons aanbod 

 Volta biedt een informele, open en collegiale sfeer in een moderne werkomgeving.  
 De job biedt veel afwisseling qua inhoud en contacten en de vrijheid om via projecten de technische 

richting van de organisatie mee vorm te geven.  

 Opleiding in de brede zin van het woord is binnen Volta een blijvend gegeven. Kennis vormt de basis van 

de organisatie.  

 Bovenop een competitief salaris voorziet Volta een firmawagen met tankkaart, maaltijdcheques, een 

groeps- en hospitalisatieverzekering en een interessante verlofregeling. 

 Voor je vaste werkplek heb je de keuze uit Neder-over-Heembeek of Geel. Bovendien is er mogelijkheid 

om geregeld van thuis uit te werken 

Interesse? Stuur jouw cv + motivatiebrief naar Paul Jacobs (coördinator technologie): paul.jacobs@volta-org.be.  
Vragen over de functie? Neem contact op met Paul Jacobs op het nummer 0471 82 62 31
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