
Vacature 

 

Design Engineer Power Distribution 
Voltijds of 4/5 – contract van onbepaalde duur – standplaats regio Gent 

Electri bestaat uit een groep gepassioneerde experten in elektrische energiedistributie. Wij 

focussen op de veiligheid en de bedrijfszekerheid van elektrische energievoorzieningen op 

industriële sites en gebouwen met kritische toepassingen. We geven opleidingen over kabel 

en kortsluitberekeningen in hoog en laagspanningsdistributies en verdelen software om die 

elektrische distributie te kunnen berekenen. 

Als je ervan droomt om 

• je verder te specialiseren in het domein van de elektrische energietechniek 

• je kennis van kabelberekening met Caneco  en elektrische schema’s in Eplan verder te 

ontwikkelen 

• de dienstverlening rond beheer van asbuiltdossiers in Eplan en Caneco bekend te 

maken in de markt en verder uit te breiden 

• de strategie en  visie te bepalen bij het uitvoeren van elektrische projecten in dit 

domein 

• pragmatische en vindingrijke oplossingen te bedenken om in complexe omgevingen 

een elektrische installatie aan te passen 

• projectvergaderingen bij de klanten te organiseren, de doelstellingen te bepalen en te 

behalen en de resultaten toe te lichten 

en is volgend profiel jou op het lijf geschreven 

• je goesting is bijzonder groot om elke dag bij te leren en samen met je collega's 

grenzen te verleggen. 

• je hebt een diploma van ingenieur (master) of professionele bachelor 

elektromechanica. 

• Je spreekt en schrijft vlot Nederlands en bezit een voldoende basis Frans 

• je slaagt erin om in complexe situaties waar vaak niet alle gegevens beschikbaar zijn 

een oplossing te bieden die voldoende robuust is. 

• Je vult lacunes in interne kennis en werkmethodieken aan door zelfstudie en verankert 

deze na intern overleg in de de kennisdatabank 

• je kan goed luisteren en de klantvraag analyseren. 

• overleggen en afstemmen met collega’s en externen bij het opzetten van een project is 

jouw natuurlijke manier van werken. 

en vind je het belangrijk om 

• te werken in een familiale sfeer waar openheid, out-of-the-box denken en 

constructieve samenwerking met je collega’s (véél) belangrijker is dan strikte 

hiërarchie. 

• te werken voor een dynamische onderneming, waar je mee de lijnen kan uitzetten op 

vlak van kennisontwikkeling en marktstrategie. 

• een flexibel arbeidsregime te hebben en een verloning op maat van je kennis, ervaring 

en competenties. 

 

Stuur dan jouw cv en motivatiemail naar  bert.renders@electri.be 

mailto:bert.renders@electri.be

