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Aandacht voor de medewerker

%F LFSO WBO PO[F BDUJWJUFJUFO [JKO PO[F
NFEFXFSLFST 0OUXJLLFMJOH FO CFHFMFJEJOH WBO
PO[F DPMMFHBT [JKO QSJPSJUBJS 8JK XJMMFO PO[F
NFEFXFSLFSTEBHFMJKLTNPUJWFSFOFOCFHFMFJEFO
PNIFUCFTUFWBO[JDI[FMGUFLVOOFOHFWFO
0OHFWFFSDPMMFHBTESBHFOCFUSPVXCBBSIFJE
WBO EJFOTUWFSMFOJOH  EVVS[BBNIFJE  JOOPWBUJF FO
DSFBUJWJUFJU IPPH JO IFU WBBOEFM )JFSEPPS TQFMFO
XFJOPQEFVJUEBHJOHFOWBOIFUFOFSHJFMBOETDIBQ
WBOEFUPFLPNTU
0O[FWFTUJHJOHFO[JKOWFSTQSFJEWBOEF,VTUUPU
EF,FNQFO8JKCJFEFOKPCTPWFSIFFM7MBBOEFSFO
8JK TUFMMFO  CBTJTXBBSEFO WPPSPQ WPPS POT
CFESJKGFOWPPSFMLFNFEFXFSLFS
t,MBOUHFSJDIUIFJE
t1FSGPSNBOUJF
t0OBGIBOLFMJKLIFJE
t"BOEBDIUWPPSEFNFEFXFSLFST
t;JOWPPSWFSBOUXPPSEFMJKLIFJE

Onthaal en integratie

+FTUBSUNFUFFOPOUIBBMEBUUPUEBHFOEVVSU 
BGIBOLFMJKLWBOEFKPCXBBSWPPSKFTPMMJDJUFFSEF
)JFSJO XJMMFO XJK KF POEFS NFFS LFOOJT MBUFO
NBLFO NFU &BOEJT  EF VJUEBHJOHFO FO PO[F
BBOEBDIUWPPSWFJMJHIFJE&FOTKFPQKFXFSLQMFL
BBOLPNU  XPSE KF WFSEFS CFHFMFJE EPPS FFO
NFUFSPGFFOQFUFS

Gedreven door techniek?

#JK&BOEJTCFOKFPQEFKVJTUFQMBBUT
#JKPOTCPVXKFKFFJHFODBSSJ¼SFVJU
#FOKFFFOLSBLJOKFWBLPGTUBKFBBOIFUCFHJOWBOKF
MPPQCBBO .FUFFOQBTTJFWPPSUFDIOJFL WPPSVJUHBOH
FOUFDIOPMPHJFLVOKFCJKPOTWFMFLBOUFOVJU
t,FV[FNPHFMJKLIFEFO FO WBSJBUJF FYQFSUJTF JO
UFDIOJTDIFGVODUJFTFOUFDIOJTDIFNBOBHFNFOUGVODUJFT
FOUFDIOJTDIDPNNFSDJ»MFGVODUJFT
t$POUJOVFPOUXJLLFMJOH WFSCFUFSJOHFOVJUWPFSJOH
t%VJEFMJKLF QMBOOJOH FO BBOQBL CJOOFO FFO
QSPDFTHFTUVVSEFPSHBOJTBUJF

KORT
Activiteiten:
t#FIFFSWBOEJTUSJCVUJFOFUUFOWPPSFMFLUSJDJUFJU
FOBBSEHBT
t"EWJFTHFWFOPWFSSBUJPOFFMFOFSHJFHFCSVJL
3&( FO3&(QSFNJFTVJUSFJLFO
t%FEJFOTUWFSMFOJOHTPDJBMFFOFSHJFMFWFSBODJFS
WFS[FLFSFO
Aantal werknemers:

Een krak in ICT?

&BOEJTIFFGUFFOHSPUF*$5PSHBOJTBUJF
tNFUFFOQSPGFTTJPOFMFBBOQBL
tXBBSEFVJUEBHJOHHSPPUJT
tXBBSEFWFSBOUXPPSEFMJKLIFJECJKEFNFEFXFSLFST
MJHU
tNFUFFOCSFEFTUSVDUVVSEJF[PSHUWPPSFFOHSPUF
WFSBOUXPPSEFMJKLIFJE CJK EF NFEFXFSLFST FO FFO
WSJKOBVXDPOUBDUNFUIFUUPQNBOBHFNFOU

Vestigingen:
8JKCJFEFOXFSLJOFJHFOTUSFFL
"OUXFSQFO #SVHHF %FVSOF &SFNCPEFHFN 
*FQFS ,PSUSJKL -FVWFO -PLFSFO (FOU .FMMF 
.FSFMCFLF .FDIFMFO 4JOU/JLMBBTFO5VSOIPVU
Functieaanbod en diploma’s:WPPSOBNFMJKL
UFDIOJTDI UFDIOJTDIBENJOJTUSBUJFGFO*$5
Talen:/MFOWPPSTPNNJHFGVODUJFT'SPG&OH

SOLLICITEREN

Studentenjobs: nee
Rekruteringsperiode:QFSNBOFOU

Opleiding en persoonlijke
ontwikkeling

0O[F  PQMFJEJOHTDFOUSB TUBBO EBHFMJKLT JO WPPS
EFPQMFJEJOHWBOPO[FNFEFXFSLFSTFOWBOPO[F
FYUFSOFQBSUOFST

tTPMMJDJUFFSPOMJOFPQXXXFBOEJTCFKPCT
tXJKBOBMZTFSFOKPVXDW
tCJKQPTJUJFWFBOBMZTFWPMHUFFOHFTQSFLNFUFFO
)3NFEFXFSLFSFOUPFLPNTUJHF
WFSBOUXPPSEFMJKLF
tFWFOUVFFMHFWPMHEEPPSUFDIOJTDIFQSPFWFOFO
PGBTTFTTNFOUDFOUFS

Interne mobiliteit

www.eandis.be/jobs

%FWBDBUVSFTXPSEFOBMUJKEJOUFSOCFLFOEHFNBBLU
XBBSEPPS PO[F NFEFXFSLFST IVO MPPQCBBO
CJOOFOEFPSHBOJTBUJFLVOOFOVJUCPVXFO

Verloning

8JK CJFEFO FFO USBOTQBSBOUF WFSMPOJOH WPMHFOT
KPCJOIPVE  LFOOJT FO FSWBSJOH  BBOHFWVME NFU
FYUSBMFHBMFWPPSEFMFO[PBMT
tFFOSVJNBBOUBMWBLBOUJFEBHFO
tSVJNUFWPPSQFSTPPOMJKLFPOUXJLLFMJOH
tNBBMUJKEDIFRVFT
tHSPFQTWFS[FLFSJOHHF[POEIFJET[PSHFO BBOWVMMFOE
QFOTJPFO
tBGIBOLFMJKL WBO EF GVODUJF CFESJKGT PG
EJFOTUXBHFO HTN MBQUPQ
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%BHFOOBDIUTUFMMFOXJKPQFFOWFJMJHF CFUSPVXCBSFFOLPTUFOCFXVTUFNBOJFSFOFSHJFUFSCFTDIJLLJOHWBOFMLFLMBOUJOEFBBOHFTMPUFOHFNFFOUFO8JK
JOWFTUFSFOHFSJDIUJOEFUFDIOPMPHJTDIFWFSOJFVXJOHWBOPO[FOFUUFO;PLVOOFOXJKCFBOUXPPSEFOBBOEFFOFSHJFWSBBHWBONPSHFOFOWFS[PSHFOXJKEF
FOFSHJFTUSPNFOWBOFOOBBSEFLMBOU

Eandis
Case Studies

Gunther Van Grembergen
Gunther Van Grembergen startte zijn loopbaan bij Eandis
in augustus 2011. Tijdens zijn studies bachelor Elektromechanica liep hij al stage bij Eandis en meteen na het behalen van zijn diploma ging hij aan de slag als Assistenttrainer
gas.
‘De stap naar Eandis was gemakkelijk voor mij. Tijdens mijn
stage leerde ik de werking van Eandis al goed kennen. Ik werd
ook goed begeleid en gecoacht door mijn collega’s. Ik dacht:
hier wil ik ook wel werken. Eandis was op dat moment op
zoek naar een Assistenttrainer Gas en zij polsten via mijn
stagebegeleider of ik geschikt was voor de job. Mijn stagebegeleider vond het echt iets voor mij en ik zag lesgeven als de
ideale uitdaging.’

Gunther Van Grembergen

Werd je meteen voor de leeuwen gegooid?
‘Voor je zelf les mag (kan) geven, volg je eerst zelf heel veel
opleidingen. Train de trainer, heet dat. Ik heb ook heel wat
opgestoken van collega-lesgevers. Dan komt het moment dat
je zelf voor de eerste keer lesgeeft. Maar ook dan word je
uitstekend begeleid. Er is altijd een andere trainer aanwezig.
Lesgeven ligt mij 100 %. Veel mensen moeten heel lang zoeken naar hun droomjob, maar bij mij was het meteen raak. Ik
ben echt al opengebloeid en voel mij volledig op mijn gemak
in mijn job.’

Wat vind je zo leuk aan de job?
‘Het is niet enkel lesgeven. Samen met de productontwikkelaars help ik om nieuwe cursussen samen te stellen. Ik
werk in een multifunctioneel team. Dat wil zeggen dat ik
elke dag bijleer, met verschillende mensen kan samenwerken en veel sociaal contact heb.
Ik krijg ook veel tijd en ruimte om aan zelfontplooiing te
doen, nieuwe zaken aan te leren en ik mag mee ‘in the
field’ met technici. Ik heb dus een job gevonden met heel
veel afwisseling.’
Jouw advies voor pas afgestudeerden op zoek
naar een job?
‘Leg zeker eens je oor te luister bij Eandis. Eandis is een
heel groot bedrijf. Voor jongeren die net zoals ik een diploma in een technische richting hebben behaald, zijn er tal
van mogelijkheden binnen het bedrijf. In de infrastructuurgebieden heb je veel verschillende technische jobs en kun je
bovendien dicht bij huis werken.
Solliciteer je voor een technische functie bij Eandis, zorg
dan wel dat je de basisstof kent van elektriciteit en/of gas.
Die basis is heel belangrijk. Heb je die onder de knie, dan
kneden de gerichte opleidingen binnen Eandis je tot een
echte vakman.’
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