
 

VOLTA IS OP ZOEK NAAR EEN SPECIALIST IN ELEKTROTECHNIEK 

 
Volta is op zoek naar een nieuwe collega om het team technologie te versterken. We zijn op zoek naar iemand die onze passie 
voor het opbouwen van sterke professionele relaties met bedrijven in onze branche deelt en die zijn of haar passie voor 
elektrotechniek, energie en elektriciteit gemakkelijk kan delen. 

ONZE ORGANISATIE 

Volta is de paritaire sectororganisatie van de elektrotechnische sector. Zowel bedrijven als arbeiders uit de sector kunnen bij 
ons terecht maar ook lesgevers die zorgen voor de toekomstige elektrotechnici. 

We dragen bij tot een duurzame toekomst van de sector door correcte en tijdige uitbetaling van premies aan arbeiders, 
organisatie van gesubsidieerde opleidingen, informatieoverdracht over nieuwe technologieën en reglementering, HR-coaching, 
netwerking en ten laatste ondersteuning van leraren voor de opleiding van goed gekwalificeerde elektrotechnici in spe. 

FUNCTIEBESCHRIJVING 

Ben je ervan overtuigd dat nieuwe technologieën en het delen van kennis twee essentiële vectoren zijn voor de 
ontwikkeling van de activiteiten van de elektrotechnische sector? Dan ben jij de persoon die we zoeken!  

Je bent als Specialist in Elektrotechniek de technologieconsulent voor de sector en je:  

 detecteert nieuwe technologische ontwikkelingen die een impact kunnen hebben op bedrijven in de sector.  
 identificeert projecten die relevant zijn voor de sector en die met name de mogelijkheid bieden om subsidies te verkrijgen. 
 werkt aan projecten (bestaande en nieuwe) met je collega's en andere partners.  
 ontwikkelt contacten/netwerken bestaande uit bedrijven, universiteiten, hogescholen, competentiecentra, regionale 

overheden, federale overheden, enz. 
 jouw bijdrage zal jouw collega's in staat stellen acties te ontwikkelen die gericht zijn op de versterking van het 

concurrentievermogen van de ondernemingen en de verhoging van het niveau van hun technische deskundigheid, zoals de 
organisatie van workshops en informatieavonden, de ontwikkeling van op de doelgroepen afgestemde opleidingscursussen; 
de publicatie van technische artikelen; de ondersteuning van de ondernemingen bij het uitstippelen van hun 
innovatietrajecten.  

 

JOUW PROFIEL 

 Je hebt een gedegen technische achtergrond (ingenieur of bachelor) en je hebt in je carrière een brede technische kennis 
opgebouwd, bij voorkeur in de elektrotechniek of energietechniek. 

 Je hebt ten minste 3 jaar relevante beroepservaring opgedaan. 
 De ontwikkeling van professionele netwerken heeft voor jou geen geheimen. 
 Je hebt zeer goede analytische vaardigheden en een uitstekende strategische denkwijze. 
 Kennis van de sector en van onze bedrijven is een troef. 
 Je presenteert met gemak aan een technisch publiek. 
 Je spreekt vloeiend Nederlands en hebt een goede kennis van het Frans. 
 

 

 

  



 

 

JOUW WERKOMGEVING 

Je komt terecht in een collegiaal en professioneel team waarin we ons tonen zoals we zijn: zonder maskers en to the point. 
Door onze ruimdenkende en openhartige omgang met elkaar creëren we een werksfeer van vertrouwen. Hierin krijg je ruimte 
om bij te leren, te groeien en om verantwoordelijkheid te nemen. En niet onbelangrijk: bij Volta is er geen ivoren toren en staan 
we met beide voeten op de grond. 

 

VOLTA BIEDT JOU 

 Een voltijds vast contract. 
 Ruimte voor creativiteit, initiatief en verantwoordelijkheid. 
 Een gevarieerde en uitdagende functie in een gastvrij en professioneel team. 

 Een aantrekkelijk loon in functie van jouw ervaring. 
 Tal van extralegale voordelen (maaltijdcheques, enz.). 
 Een flexibel werkrooster en de mogelijkheid om te telewerken. 
 Veel mogelijkheden op het vlak van opleiding en ontwikkeling van jouw competenties in een snel veranderende omgeving. 
 Een stevige en toekomstgerichte context. 

 
 

PLAATS VAN TEWERKSTELLING 

Marlylaan 15/8, 1120 Neder-Over-Heembeek (Brussel). 

 

INTERESSE?  
 

Stuur een mailtje met jouw cv en motivatiebrief naar Virginie De Groef (coördinator HR) via virginie.degroef@volta-org.be. 

 

VRAGEN OVER DE FUNCTIE?  

Contacteer Paul Jacobs (coördinator Team Technologie) op het nummer 0471 82 62 31. 

 

 

 

 


