
advertorial

EDF Luminus Solutions (EDFLS) is
op zoek naar werkkrachten om
aan de slag te gaan op twee sites in
de regio’s Evergem en Ranst. Zo-
wel mensen met ervaring om de
onderhoudsploegen aan te sturen
als techniekers met interesse in
elektriciteit, hvac of algemene
technieken worden gezocht.

Daarbij zijn kandidaten met ver-
schillende opleidingsniveaus wel-
kom. Of je veel ervaring hebt, en
bijna onmiddellijk zelfstandig aan
de slag kan, of starter bent: EDFLS
is op zoek naar beiden. Wie niet
veel ervaring heeft, krijgt intern de
nodige opleiding en kan samen
met meer ervaren collega’s al

lijkheden krijgen om verder te
groeien. Medewerkers ontwikke-
len zich, groeien door en kunnen
na verloop van tijd zelf nieuwe
collega’s aansturen, en dat in een
boeiende job voor iedereen die
gebeten is door nieuwe technolo-
gie. EDF Luminus Solutions biedt
een technische speeltuin waarin
je kan leren en groeien.

Interesse? Stuur je cv naar 
jessica.lequeux@edfluminus.be

Technische jobs met toekomst
Op zoek naar een uitdagende job als technieker? EDF Luminus Solutions heeft vacatures openstaan
voor verschillende profielen en biedt werk in een sector in bloei.

NICE PLACE TO WORK – EDF LUMINUS SOLUTIONS
—
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doende de job leren. De grote
troef die EDFLS biedt, is immers
dat je in een dynamische en flexi-
bele entiteit aan de slag kan gaan,
waardoor mensen met beperkte
ervaring onder de vleugels van er-
varen techniekers ter plaatse ge-
schoold worden.
Technische jobs bij EDF Luminus
Solutions hebben toekomstper-
spectief: er zitten flink wat projec-
ten in de pijplijn, wat maakt dat
nieuwe medewerkers alle moge-

“ER ZITTEN FLINK
WAT PROJECTEN
IN DE PIJPLIJN.”

“Ik heb vele nieuwe dingen
geleerd door opleidingen,
met behulp van collega's en
dankzij de ondersteuning en
kennis van de groep EDF.
Ieders mening telt en ik heb
de ambitie weldra zelf tech-
niekers aan te sturen.”

“IK HEB VELE 
NIEUWE DINGEN
GELEERD 
RÉMY
ONDERHOUDSTECHNIEKER EDF Luminus Solutions is het

servicebedrijf voor klanten
van EDF Luminus en voert bij
deze klanten multitechnisch
onderhoud uit, waarbij de
nadruk gelegd wordt op het
realiseren van energiebespa-
ringen voor de klanten.
Het bedrijf is actief in een
boomende sector en groeit
zelf ook. “We maken een
sterke groei door en dat biedt
veel mogelijkheden aan onze
medewerkers”, legt CEO Ra-
oul Nihart uit. “Wie wil bijleren
en verantwoordelijkheden wil
opnemen, krijgt bij ons kansen
om zich te ontwikkelen.”

“KANSEN OM ZICH 
TE ONTWIKKELEN”
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