
 
 
 
 

INGENIEUR en geboeid door de toekomst van hernieuwbare en 
duurzame energie? 
Lees dan zeker verder en maak er jouw job van! 
 
ABDE is actief bezig met alle vormen van energieproductie en –verdeling. Duurzame energieproductie is 
een kernwoord dat we implementeren bij industriële klanten en overheden.  
ABDE is niet gebonden aan bepaalde leveranciers noch technologieën zodat we vrij zijn om onafhankelijk en zo 
dus de beste oplossing te kiezen voor onze klanten. 

 
Wat kan jouw rol hierin worden? 
 
Als projectingenieur instaan voor het realiseren van energieproductie-installaties zoals warmtenetten, 
biogas- en biomassa installaties en WKK’s. 
Betrokken zijn vanaf het eerste projectidee, gevolgd door haalbaarheidsstudie en  engineering over de 
bouw tot en met de opstart van de installatie. 
 
Dit kunnen jouw taken worden: 

- het aanspreekpunt voor klanten zijn, eerstelijnsadvies geven en nauwkeurige oplossingen bieden bij allerlei 
vragen of problemen in de verschillende fasen van projecten; 
- principeschema's en opstellingstekeningen maken; 

- berekeningen en dimensioneringen uitwerken voor projecten in studiefase om zo de best mogelijke oplossing 
voor de klant te ontwerpen; 
- zorgen voor implementatie op de werf en de installatiewerken opvolgen als projectleider; 
- opmaken van dossiers groene stroom en WKK voor bouw- en milieuaanvragen alsook subsidieaanvragenen 
nadien opvolgen van de projecten. 

 
Profiel: 
Je bent ingenieur Elektromechanica en wil je verdiepen in hernieuwbare en duurzame energie. Relevante 
werkervaring geeft je een voorsprong.  
Een analytische en leergierige ingesteldheid is een vereiste om expert te worden en te blijven binnen dit 
vakgebied.  
Je werkt je snel in verschillende projecten gelijktijdig in en houdt van zelfstandig werken met 
overlegmomenten waar nodig.  
Grondige kennis van Excel is een must. 
Kennis van Frans, Engels en/of Duits is een pluspunt. 
 
ABDE biedt je:  
Een job op de eerste rij bij de ontwikkeling van hernieuwbare energie en werk op een boeiend en 
hoogtechnologisch niveau. Je werkt nauw samen met Francies die, als zaakvoerder van ABDE, al jaren thuis is 
in de duurzame en hernieuwbare energie. Hij zal je persoonlijk begeleiden en aansturen. 

Een uitdagende job in een klein bedrijf waar je gestimuleerd wordt om eindverantwoordelijkheid op te nemen 
en waar professionele inzet maar tegelijk ook de balans met je persoonlijk leven belangrijk zijn.  

Een lange termijn samenwerking met een salaris wat je ervaring waardeert, aangevuld met een uitgebreid 
pakket extra legale voordelen. 

Interesse? 
Meer informatie over ABDE Solutions kun je vinden op de website.  

Wil je graag in gesprek gaan om te zien of jouw ervaring en verwachtingen passen bij deze van ABDE? 

Bel of mail dan snel naar Kim Peeters van Diamond Coaching & HR die ABDE ondersteunt in het vinden van het 
gepaste talent: 0477/662061 of kim@diamondcoachinghr.be  

ABDE Solutions Krimperslaan 4A te 9140 Temse.   www.abde.be  


