
   

Vinçotte daagt je uit ! 
Werk mee aan een steeds  

veiligere samenleving. 

www.vincotte-jobs.be  



 

 w w w . v i n c o t t e - j o b s . b e  

 

Vinçotte biedt objectieve en adviserende services op het vlak van inspectie, certificatie, 

conformiteitsevaluatie en opleiding. Onze expertise is onze kracht. En onze kracht … dat zijn onze 

medewerkers.  

 

 

Werken bij Vinçotte dat is  

 1500 medewerkers die hun ongeëvenaarde expertise elke dag met ongebreidelde passie inzetten 

voor een steeds veiligere & efficiëntere samenleving.  

 Onze expertise elke dag verder ontwikkelen. Onze medewerkers worden aangemoedigd om te 

groeien & initiatief te nemen, iedereen krijgt de kans om zijn eigen kennis te ontwikkelen en die 

vervolgens uit te breiden naar andere domeinen. Daarnaast adviseren onze experten ook bij het 

opmaken van nieuwe wetten en richtlijnen.   

 Elke dag opnieuw kunnen tellen op de Vinçotte Community: leergierige, gedreven collega’s 

waarop je kan vertrouwen en die je ondersteunen in je job. 

 Impact hebben. Door hun zin voor innovatie, creativiteit & oplossingsgerichtheid, hebben onze 

professionals impact en maken ze het verschil voor onze klanten, voor Vinçotte en voor de 

samenleving. 

 

Solliciteren 

 Surf naar onze website www.vincotte-jobs.be, leer meer over onze expertises en vind de job die 

aansluit bij jouw passie !  

 Solliciteer eenvoudig door ons online sollicitatieformulier in te vullen.  

 Kom langs voor een kennismakend gesprek & technische test.  

 Start jouw carrière bij Vinçotte !  

 

Ga jij de uitdaging aan ?  
Ontdek meer over werken bij Vinçotte.  

 

 

www.vincotte-jobs.be  

http://www.vincotte-jobs.be/
http://www.vincotte-jobs.be/
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INSPECTEUR ELEKTRICITEIT 

Vinçotte  
 

Als Inspecteur Elektriciteit kom je terecht in een team van experten in hoog- & laagspanning, dat zich elke dag inzet voor 

een steeds veiligere & efficiëntere samenleving. We zijn actief bij verschillende types klanten, zo hebben we onze expertise 

en organisatie uitgebouwd op vlak van zowel openbare als residentiele gebouwen, maar zijn we ook erg ondernemend in de 

energiesector, inclusief nucleaire activiteiten. We zijn ook zeer innovatief bij klanten in de (petro) chemie & pharmacie, in 

productieomgevingen en de transport- & logistieke sector. Onze klanten situeren zich over heel België, maar onze 

inspecteurs werken steeds zo veel mogelijk in eigen regio.  

Jouw doel 
 

Jij zorgt ervoor dat mensen op een veilige manier elektrische installaties (hoog- en/of laagspanning) kunnen gebruiken. Dit 

doe je door een vijftal controles per dag uit te voeren, waarbij je nauwkeurig de elektriciteit inspecteert. Na controle maak je 

niet alleen een rapport, maar geef je ook advies aan je klant.  

 Je hoeft je geen zorgen te maken over de planning of organisatie. Ons Customer Service team ondersteunt je waar 

nodig.  

 Je kan steeds vertrouwen op je collega’s – gedreven experten die je graag verder helpen.  

 Daarnaast ondersteunt Vinçotte jou ook in het uitdiepen en verbreden van jouw expertises. Daar gaan we op je 

eerste dag al mee van start, want je krijgt bij ons eerst een doorgedreven training en stage, alvorens je zelfstandig 

aan de slag gaat.  

Wat verwachten wij van jou 
 

 Diploma: Bachelor Elektriciteit, Elektrotechnieken, Elektromechanica of gelijkwaardig door ervaring.    

 Ervaring: Een eerste ervaring als installateur of inspecteur van elektriciteit is een troef.  

 Vaardigheden:  

o Je bent leergierig en blijft op de hoogte van de trends & evoluties in jouw vakgebied.  

o Je hebt zin voor kwaliteit en een oog voor detail. 

o Je legt gemakkelijk contact en je bent klantgericht.  

o Je gaat autonoom & gedisciplineerd aan de slag.  

 In ruil hiervoor krijg je bij ons een mooie verloning aangevuld met een bedrijfswagen, extralegale voordelen én 

een topteam waarop je steeds kan tellen. 
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INSPECTEUR LIFTING RESIDENTIEEL 

Vinçotte  
 

Als Inspecteur Lifting kom je terecht in een team van experten, dat zich elke dag inzet voor een steeds veiligere & 

efficiëntere samenleving. We zijn actief bij verschillende types klanten, zo hebben we onze expertise en organisatie 

uitgebouwd op vlak van zowel openbare als residentiele gebouwen, maar zijn we ook erg ondernemend in de energiesector, 

inclusief nucleaire activiteiten. We zijn ook zeer innovatief bij klanten in de (petro) chemie & pharmacie, in 

productieomgevingen en de transport- & logistieke sector. Onze klanten situeren zich over heel België, maar onze 

inspecteurs werken steeds zo veel mogelijk in eigen regio. 

Jouw doel 
 

Jij zorgt ervoor dat mensen op een veilige manier liften & roltrappen kunnen gebruiken. Dit doe je door een vijftal controles 

per dag uit te voeren, waarbij je nauwkeurig de mechanica inspecteert. Na controle maak je niet alleen een rapport, maar 

geef je ook advies aan je klant.  

 Je hoeft je geen zorgen te maken over de planning of organisatie. Ons Customer Service team ondersteunt je waar 

nodig.  

 Je kan steeds vertrouwen op je collega’s – gedreven experten die je graag verder helpen.  

 Daarnaast ondersteunt Vinçotte jou ook in het uitdiepen en verbreden van jouw expertises. Daar gaan we op je 

eerste dag al mee van start, want je krijgt bij ons eerst een doorgedreven training en stage, alvorens je zelfstandig 

aan de slag gaat.  

Wat verwachten wij van jou 
 

 Diploma: Bachelor Electromechanica of gelijkwaardig door ervaring.    

 Ervaring: Een eerste ervaring als installateur of inspecteur van residentiële lift apparatuur is een troef.  

 Vaardigheden:  

o Je bent leergierig en blijft op de hoogte van de trends & evoluties in jouw vakgebied.  

o Je hebt zin voor kwaliteit en een oog voor detail. 

o Je legt gemakkelijk contact en je bent klantgericht.  

o Je gaat autonoom & gedisciplineerd aan de slag.  

 In ruil hiervoor krijg je bij ons een mooie verloning aangevuld met een bedrijfswagen, extralegale voordelen én 

een topteam waarop je steeds kan tellen. 
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INSPECTEUR LIFTING APPARATUUR INDUSTRIEEL 

Vinçotte  
 

Als Inspecteur Lifting kom je terecht in een team van experten, dat zich elke dag inzet voor een steeds veiligere & 

efficiëntere samenleving. We zijn actief bij verschillende types klanten, zo hebben we onze expertise en organisatie 

uitgebouwd op vlak van zowel openbare als residentiele gebouwen, maar zijn we ook erg ondernemend in de energiesector, 

inclusief nucleaire activiteiten. We zijn ook zeer innovatief bij klanten in de (petro) chemie & pharmacie, in 

productieomgevingen en de transport- & logistieke sector. Onze klanten situeren zich over heel België, maar onze 

inspecteurs werken steeds zo veel mogelijk in eigen regio. 

Jouw doel 
 

Jij zorgt ervoor dat operatoren van hefwerktuigen & mobiele arbeidsmiddelen, zoals torenkranen, rolbruggen, 

goederenliften, ... op een veilige manier hun taak kunnen uitvoeren. Dit doe je door een vijftal controles per dag uit te 

voeren, waarbij je nauwkeurig de mechanica inspecteert. Na controle maak je niet alleen een rapport, maar geef je ook 

advies aan je klant.  

 Je hoeft je geen zorgen te maken over de planning of organisatie. Ons Customer Service team ondersteunt je waar 

nodig.  

 Je kan steeds vertrouwen op je collega’s – gedreven experten die je graag verder helpen.  

 Daarnaast ondersteunt Vinçotte jou ook in het uitdiepen en verbreden van jouw expertises. Daar gaan we op je 

eerste dag al mee van start, want je krijgt bij ons eerst een doorgedreven training en stage, alvorens je zelfstandig 

aan de slag gaat.  

Wat verwachten wij van jou 
 

 Diploma: Bachelor Electromechanica of gelijkwaardig door ervaring.    

 Ervaring: Ervaring met lifting apparatuur is een zeer sterke troef.    

 Vaardigheden:  

o Je bent leergierig en blijft op de hoogte van de trends & evoluties in jouw vakgebied.  

o Je hebt zin voor kwaliteit en een oog voor detail. 

o Je legt gemakkelijk contact en je bent klantgericht.  

o Je gaat autonoom & gedisciplineerd aan de slag.  

 In ruil hiervoor krijg je bij ons een mooie verloning aangevuld met een bedrijfswagen, extralegale voordelen én 

een topteam waarop je steeds kan tellen. 

 


