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Field Service Technieker stroomaggregaten 

EUROPOWER Generators is reeds meer dan 29 jaar een toonaangevend bedrijf binnen een uniek 
marktsegment van de elektrotechniek. Ontwerpen, assembleren en onderhouden van 
stroomaggregaten is onze core business. Europower stroomaggregaten worden gebruikt op alle 
plaatsen waar geen elektriciteit voorhanden is. We leveren die stroomaggregaten in meer dan vijftig 
landen via B2B partners. Klantgericht en kwaliteitsgericht werken zijn enkele van de belangrijkste 
waarden binnen ons bedrijf. Onze eindklanten en onze distributiepartners hebben een zeer hoog 
vertrouwen zowel in ons product, de Europower stroomaggregaten, als in ons bedrijf en de diensten 
die we aanbieden.   

EUROPOWER Generators is een bedrijf in volle groei. Wij zijn op zoek naar een Field Service 
Technieker stroomaggregaten om ons team te vervolledigen. 

 

Jouw functie 

 Je staat in voor het onderhoud en de herstellingen van stroomaggregaten.  
 Je lokaliseert, bij pannes, de storingen in het aggregaat en biedt een technische oplossing 

aan. 
 Je kan de componenten van defecte systemen identificeren, herstellen en/of vervangen.  
 Je doet depannages (dringende herstellingen bij defect) op werven bij klanten en in 

gebouwen waar de stroomaggregaten werden geïnstalleerd. 
 Bij de klant vervul je de rol van ambassadeur voor het bedrijf. 
 Je stelt herstelrapporten op naar aanleiding van elke herstelling, elk onderhoud. 
 Je rapporteert aan de after sales verantwoordelijke over het verloop van de interventies, 

over suggesties tot verbeteringen en over klantenvragen.  
 

Jouw profiel 

 Je hebt een bachelor diploma elektromechanica of elektriciteit of gelijkwaardig door ervaring 
en interesse. 

 Je hebt een sterke interesse in technische processen en je bent bereid om je hierin bij te 
scholen. 

 Je bent in staat om zelfstandig technische problemen te detecteren en op te lossen. 
 Je bent een enthousiaste teamspeler met zin voor verantwoordelijkheid.  
 Je bent flexibel. 
 Je werkt nauwkeurig, ordelijk. 
 Je hecht belang aan veilig werken.  
 Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs B. 
 Bezit van een BA4 / BA5 attest is een pluspunt. 
 Je hebt geen hoogtevrees en geen claustrofobie. 
 Je kan je goed uitdrukken in het Nederlands en Frans.  
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Ons aanbod 

Bij EUROPOWER Generators kom je terecht in een leuk bedrijf dat investeert in mensen en hun 
groei. Deze onderneming is gelegen in een filevrije, landelijke omgeving centraal tussen Hasselt en 
Sint-Truiden. 

 dynamische omgeving waar teamspirit, initiatief en betrokkenheid gewaardeerd worden  
 opleidings- en doorgroeimogelijkheden 
 afwisselende, klantgerichte projecten 
 voltijdse job in dagdienst 
 contract van onbepaalde duur 
 marktconform salaris met tal van extralegale voordelen 

 
Interesse in deze job? 

Aarzel niet en stuur een gemotiveerde sollicitatiebrief met bijhorend CV naar                      

Olivier Vandersmissen, Tegelrijstraat 175 te 3850 Nieuwerkerken  

of email naar kva@europowergenerators.com t.a.v. Olivier. 

 

 


