
 

 

ATK, vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en Controle, is een onafhankelijk & 

officieel organisme erkend als E.D.T.C. (Externe Dienst voor Technische Controles), 

opgericht in 1962. 

ATK biedt een uitgebreid gamma aan van diensten en is aanwezig in alle belangrijke 

industriële sectoren, bij lokale en nationale overheden en in de particuliere sector. Als 

essentieel bedrijf zijn we mede door onze diversifiëring in disciplines en werkgebied 

uitstekend beschermd tegen de invloed van extreme economische schokken en andere 

crisissen waarmee organisaties te maken krijgen. Onze medewerkers kunnen bijgevolg 

rekenen op een boeiende en gevarieerde job én maximale garantie op werkzekerheid. 

Om onze divisie elektriciteit te versterken, zijn we op zoek naar een : 

 

Ingenieur Elektrische Installaties 

Je functie : 

● Na een grondige interne opleiding verricht je veiligheidscontroles van 

elektrische & andere technische installaties.  

● Na enige tijd zullen ook meer uitdagende en complexe opdrachten tot je 

takenpakket behoren waarbij je achtergrond als ingenieur een noodzakelijke 

meerwaarde vormt. (ATEX, NBN S21-100, ...)  

● Je staat in direct contact met nieuwe & bestaande klanten in je regio en adviseert 

hen deskundig door opvolging van regelgeving & technologie in je vakgebied. 

Hierbij wordt je ondersteund door je afdelingshoofd en evolueer je tot een expert 

in je vakdomein. 

● Je vertrekt dagelijks van thuis uit naar de klant waar je ter plaatse inspecties 

uitvoert. Je bent eveneens verantwoordelijk voor het opmaken van de verslagen 

van deze inspecties. 

 

 



Je profiel : 

● Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde en gedreven kandidaat (m/v) die zich 

gemakkelijk weet te integreren in een team.  

● Je beschikt over een Master/Universitair diploma of gelijkwaardig door ervaring 

met Bachelor/A1 diploma.  

● Idealiter heb je enkele jaren ervaring binnen industriële elektriciteit.  

● Je werkt nauwkeurig en bent dynamisch.  

● Je communiceert met interne & externe gesprekspartners van alle niveaus.  

● Je bent Nederlandstalig en kan je vlot uitdrukken in het Frans.  

 

Wij bieden jou : 

● Een voltijdse, boeiende en gevarieerde job in een evenwichtig groeiend bedrijf 

waarbij je deel uitmaakt van een professioneel en gemotiveerd team waarbinnen 

collegialiteit centraal staat.  

● Aantrekkelijk salarispakket en een uitgebreid gamma van extra legale voordelen 

(firmawagen, verzekeringen, dagvergoeding, ...), in overeenstemming met je 

kennis & ervaring.  

● Een uitdagende functie met verantwoordelijkheid en een uitstekende werk-privé 

balans.  

● Een schat aan kennis en ervaring met de mogelijkheid tot specialisatie in 

technieken of sectoren in functie van je interesse en ambitie. 

 

Interesse ? 

Stuur je sollicitatie met CV & duidelijke omschrijving van je werkervaring schriftelijk of 

per mail naar : ATK, Mechelsesteenweg 247, 2820 Bonheiden, e-mail: kb@atk.be. 
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