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VOLG ONS OP

AKKA BELGIUM

Elektrisch ingenieur - Antwerpen

JOBOMSCHRIJVING

Als elektrisch ingenieur ben je 
verantwoordelijk voor verschillende
elektrische projecten. Taken:
• Deelnemen aan de realisatie van 

haalbaarheidsstudies
• Input geven aan ontwerpers en 

meehelpen aan de afwerking van 
concepten

• Diverse berekeningen uitvoeren
(kabel, sterkte..)

• Organisatie van meetings met 
leveranciers

• Controle van de plannen, 
uitgewerkt door onderaannemers

• Technische lastenboeken en 
prijsvraagdossiers opstellen in 
samenwerking met aankoop
afdeling

• Technische evaluatie van offertes
• Contrôle en opvolging van de 

toepassing van normen en waarden
• Verantwoordelijk voor projecten en 

voor de rapportage naar de project
manager

• Het beheer van budgetten

JOUW PROFIEL

• Je hebt een Master Industrieel
Ingenieur Elektriciteit/Energie

• Je hebt een sterke kennis van de 
elektrische discipline 
(kabelberekeningen, 
sterkteberekeningen, uitvoeren van 
haalbaarheidsstudies,…)

• Je beschikt over goede
communicatieve vaardigheden

• Je bent perfect Nederlandstalig en 
je kan jezelf goed uitdrukken in het 
Engels. Een kennis van het Frans is
een plus.

• Je hebt kennis van project
management

BELGISCH
filiaal van de 

internationale AKKA 

Group

65 M€
inkomsten in 

2021

AANWEZIG
in Brussel, Wallonië & 

Vlaanderen

850
getalenteerde

experts

N°1
op de Belgische

industrial engineering 

consultancy markt

1

+30 JAAR
ervaring in Belgiës

grootste industrieën

• Verantwoordelijk zijn voor diverse

transversale projecten

• Ondersteund worden in je carrière door je

AKKA Manager

• Controle hebben over je trainingsplan en

persoonlijke en professionele ontwikkeling

• Lid zijn van een dynamische en

samenwerkende gemeenschap van

ingenieurs

• Genieten van een permanent contract

• Genieten van een competitief salaris pakket

met verschillende extralegale voordelen

ALS AKKA CONSULTANT...

Zal je:

Onze sterke engineering expertise

beschikbaar stellen aan onze klanten

dankzij onze talenten in: Engineering,

Productie, Kwaliteit, Aankoop &

Logistiek, Supply Chain en Project

Management.

Onze Doelstelling


