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ICT’er 
 

 
EUROPOWER Generators ontwerpt en maakt machines die elektriciteit opwekken.  Europower 

stroomaggregaten worden gebruikt op alle plaatsen waar geen elektriciteit voorhanden is. We 

leveren die stroomaggregaten in meer dan vijftig landen via B2B partners. 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. 

 

Ons aanbod 

Afwisselende job in een groeiend bedrijf 

EUROPOWER Generators  is een leuk bedrijf dat investeert in mensen en hun groei door het 
aanbieden van diverse opleidingen.  Je opereert in een dynamische omgeving waar teamspirit, 
initiatief en betrokkenheid gewaardeerd worden.  Samen met een 70-tal medewerkers leveren we 
dagelijks maatwerk af bij onze klanten.  Vertrouwen en geloof in onze mensen zijn enkele van onze 
cruciale waarden. 
We bieden je uiteraard een vast contract, marktconform salarispakket en diverse extralegale 

voordelen.  Tenslotte kom je terecht in een filevrije, landelijke omgeving centraal gelegen tussen 

Hasselt en Sint-Truiden. 

 

Leef je ten volle uit in: 

• applicatie-ontwikkeling en -onderhoud. 

• het onderhoud en de verdere ontwikkeling van de verschillende websites. 

• het onderhouden, beveiligen en optimaliseren van het netwerk. 

• de implementatie van het nieuwe ERP-systeem. 

• het opmaken van handleidingen betreffende de door jou ontwikkelde  applicaties. 

• het beheren van  servers en databases.  

• het beheren van het camerabewakingssysteem en communicatiesysteem. 

• het ondersteunen van je collega’s en klanten. 

• het meehelpen aan de ontwikkeling van een knowledge base en een issue tracker. 

• het onderhouden en vernieuwen van  de server en het PC-park. 

• Het geven van opleidingen aan collega’s en klanten. 
 

Gewenste kennis en skills:  

• een hogere opleiding in ICT of gelijkwaardig door ervaring 

• vertrouwd met een web-stack omgeving (PHP, javascript, SQL, API’s en bijbehorende 
frameworks). Ervaring met  .Net (C#) en Python is een plus. 

• kennis van databases en infrastructuur. 

• ervaring met een CMS is mooi meegenomen. 
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Verwachte competenties:  

• belang hechten aan transparantie en teamwork. 

• kennis en inzichten met oog voor efficiëntieverbeteringen verwerven en delen. 

• resultaat- en oplossingsgericht werken en een uitdaging niet schuwen. 

• leergierig en gepassioneerd zijn. 
 

Geïnteresseerd? 

Verstuur je sollicitatiebrief samen met CV  

Via e-mail: tav Brenda Berden  

kVA@europowergenerators.com  

 

Meer inlichtingen:   tel +32(0) 11 58 61 61   -  www.EUROPOWERGenerators.com 
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