Onze opdrachtgever, Exide Technologies (www.exidegroup.com) is al meer dan 120 jaar wereldwijd actief en toonaangevend in de ontwikkeling en
commercialisering van geavanceerde producten en diensten die de transportwereld en de industriële markten voorzien in de complexe behoeften
aan opgeslagen energie. Binnen Exide Technologies biedt de afdeling Network Power een volledig gamma van industriële batterijen en
energieopslag-systemen en –oplossingen voor talrijke toepassingen zoals o.m. : back-up van datacenters, telecom, elektriciteitscentrales en –
distributie, beveiligingssystemen, spoorweg-applicaties, medische applicaties, hernieuwbare energie en ‘smart grid storage’, militaire toepassingen
en diverse vormen van apparatuur die gebruikt wordt in bedrijfskritische omgevingen.
Met het oog op de verdere versterking van het technisch-commercieel backoffice team in Kontich, zoekt Exide Technologies een
gemotiveerd en talentvol (M/V) :

Project & Application Engineer
Power Solutions

UW FUNCTIE

UW PROFIEL

• Tijdens een grondige inwerk- en trainingsperiode verwerf je
productkennis en leer je de organisatie en de klanten kennen.
• Samen met je salescollega's van het Network Power Team in
Kontich halen jullie projecten binnen waarbij jij technisch advies
verleent en vragen beantwoordt rond toepassingsmogelijkheden,
capaciteit en oplossingen ivm energie-opslag & noodstroomvoorzieningen in een brede waaier van sectoren waaronder :
UPS en gelijkrichter/lader OEM’s, Telecom, Staal, Petrochemie,
Spoorwegen, Defensie, Hernieuwbare Energie, Datacenters etc.
• Je analyseert en vertaalt de wensen en noden van de klant in
een technische oplossing: jij bepaalt en dimensioneert de
projectonderdelen (zoals batterijen, zekeringen, rekken voor
batterij-opstellingen enz.), maakt berekeningen voor het
onderhoud en je verwerkt dit alles in maatwerk offertes. • Je
stemt voor de planning en uitvoering van projecten af met het
installatiesupportteam. • Je kan terugvallen op je internationale
collega’s voor input, advies en het uitwisselen van best practices.
• Je rapporteert aan de Project & After Sales Manager.

• Voor deze technisch-adviserende functie zijn wij
opzoek naar kandidaten
met
een
relevante
technische opleiding op min. bachelorniveau (bvb.
elektrotechniek, elektriciteit, elektro-mechanica) én zin
om ervaring op te doen/te werken in een klantgerichte
functie. • Kennis van UPS/lader systemen, industriële
stand-by batterijen en energieopslag-systemen is
welkom maar zeker niet vereist. We investeren immers
sterk
in
jouw
opleiding
en
producttraining.
• Je bent in elk geval wel communicatief sterk en je
denkt & handelt klantgericht • Je bent een flexibele
teamspeler die zich toegewijd inzet om samen een
mooi resultaat te boeken.
• Je werkt vlot met MS Office en bent administratief
goed onderlegd. • Je communiceert vloeiend in het
Nederlands, Engels en Frans (gesproken/geschreven).
Zo nodig kan je hiervoor een bijkomende cursus of
opleiding volgen.

INTERESSE ?

Reageer bij voorkeur online met cv en motivatiebrief via
http://www.searchselection.com door te reageren op de
vacature met ref. nr. 13124. Voor meer informatie kan u
terecht bij onze partner in Rekrutering & Selectie, Ilse
Pierloot bij Search & Selection, via E-mail :
i.pierloot@searchselection.com of tel: 0495/33.15.14.
Een ernstige en discrete behandeling van iedere
kandidatuur is gewaarborgd.

AANBOD
Exide Technologies biedt een veelzijdige en
afwisselende functie binnen een sterke en
internationaal gereputeerde groep. Je komt terecht in
een
professionele
werkomgeving
met
een
stimulerende, informele en collegiale sfeer. Je kunt
rekenen op een uitstekend salaris-pakket met
motiverende loopbaanmogelijkheden, groeikansen en
een ruim pakket opleidingen bovenop heel wat extralegale voordelen waarbij je kan kiezen voor een
wagen.

