
Technicus laag- en middenspanning 

• Beersel, Belgium  
• Customer Services  
• 234680  

Job Description  

Siemens Smart Infrastructure - Distribution 
Systems staat in voor de veilige, flexibele en efficiënte distributie van laag- en midden- spanningsstroom. 
Als wereldwijde toonaangevende speler op 
het vlak van elektriciteitsdistributie wil Siemens bijdragen tot een duurzaam en verantwoord energieverbruik.  

Om het team te versterken, zijn we op zoek naar een enthousiaste en gedreven Technicus voor het portfolio 
van lucht- en gasgeïsoleerde middenspannings- en laagspanningsborden.  

Je zal instaan voor installatie, onderhoud en supervisie in laag- en middenspanningsoplossingen. Je werkt voorna
melijk binnen België en Luxemburg met sporadische opdrachten in het buitenland.  

Wat zijn je taken?  

• Installatie, onderhoud en supervisie in laag- en middenspanningsoplossingen  
• Eventuele problemen, voorgestelde oplossingen en voortgang rapporteren aan de projectleider of de 

technische dienst in Duitsland (in het Engels)  
• Kwaliteit en veiligheid op de werven respecteren en met grote nauwkeurigheid werken  
• Mee nadenken over onze oplossingen en de verbetering hiervan  

Afhankelijk van je ervaring zal je een 2-tal jaar in tandem werken met ervaren technici. Na die periode krijg je de 
kans verschillende product gerelateerde opleidingen te volgen zodat je op termijn volledig zelfstandig installaties 
en onderhoudswerkzaamheden kan uitvoeren.                      

Benieuwd of jij onze nieuwe collega kan worden?  

• Je bent afgestudeerd als technicus of als bachelor elektromechanica, elektriciteit of elektrotechniek  
• Je hebt ongeveer 3 jaar relevante ervaring i.v.m. laag-en/of middenspanning en 

randapparatuurinstallaties. Ook pas afgestudeerden met grote leergierigheid mogen solliciteren!   

• Je hebt een passie voor elektrotechniek en wil deze kennis verbreden  
• Je spreekt vlot Nederlands. Een goed niveau van Frans is wenselijk. Daarnaast begrijp je voldoende 

Engels om opleidingen te volgen  
• Ervaring met koper plooiwerk is een meerwaarde  
• Je kan overweg met Microsoft Office tools zoals Word, Excel e.a.   
• Je bent een teamplayer die ook zelfstandig kan werken  

• Je houdt van actie en hands-on activiteiten en neemt graag initiatief  
• Je bent flexibel om ook in het weekend en buiten standaard werkuren te werken. Deze uren worden 

omgezet in recup uren die je nadien kan opnemen  

Wat heeft Siemens je te bieden?  

We geven je de mogelijkheid je talenten verder te ontwikkelen in een internationale omgeving. 
We bieden bovendien een gevarieerd takenpakket, binnen een brede waaier van functies, en intensieve interne 
opleidingen om je loopbaan verder te ontwikkelen. Permanente 



coaching en omkadering door een mentor maken eveneens deel uit van ons aanbod. 
We bieden je een aantrekkelijk loonpakket in combinatie met tal van extralegale voordelen.  

Organization: Smart Infrastructure 

Company: Siemens S.A./N.V. 

Experience Level: Experienced Professional 

Job Type: Full-time 
 

Solliciteren: heidelinde.devriendt.ext@siemens.com 
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