ECS, onderdeel van de groep ENGIE, is expert op vlak van veiligheid (klassiek & nucleair) en preventie
(Health & Safety). Met meer dan 100 medewerkers wordt er dagelijks nagedacht over de verbetering
van de veiligheid op het werk. We staan onze klanten bij door het aanbieden van resultaatgerichte
veiligheidsopleidingen en doelgericht advies. De concrete uitwerking gaan we op het terrein aftoetsen
door het uitvoeren van observaties, analyse en controle. Onze ultieme missie bestaat erin om onze
klanten te begeleiden in het bereiken van een doeltreffende veiligheidscultuur.

Voor haar ‘Training Academy’ is ECS op zoek naar gemotiveerde

LESGEVERS / DOCENTEN (m/v)
Expertise in Elektriciteit (BA4/BA5) gewenst
De afdeling ‘Training Academy’ staat in voor het ontwikkelen, het beheer en de organisatie van
opleidingen. De focus ligt hierbij altijd op veiligheid, die we proberen te ontwikkelen en stimuleren door
middel van enkele cruciale competenties en inzichten, zowel theoretisch als praktisch.
ECS is een erkend opleidings- en examencentrum voor verschillende opleidingen, waaronder VCA &
Risicovolle Taken. Daarnaast hebben wij ook een ruim aanbod in opleidingen gerelateerd aan de
transport- en bouwsector, zoals de opleidingen Vakbekwaamheid Code 95 en Bouwplaats -en
Grondverzetmachines.
Op die manier willen we voor onze klanten een echte partner zijn in het opleidingsbeleid. Onze
opleidingen vinden plaats in onze eigen centra te Desteldonk (Gent), Schoten (Antwerpen), Geel,
Villers-le-Bouillet (Luik), Suarlée (Namen), Evere (Brussel) of bij de klant ter plaatse.
Uw Missie
Mensen in staat stellen theoretische kennis en praktische vaardigheden te verwerven om veilig en
efficiënt te kunnen werken. Door middel van de ‘ECS - ervaringsgerichte werkmethode’ wordt in al onze
opleidingen de verantwoordelijkheidszin van de deelnemers aangewakkerd. Door de deelnemers te
‘leren denken’ tracht ECS bij te dragen tot een verbetering van de veiligheidscultuur op het werk.
Functieomschrijving
▪ Na een intensieve interne opleiding, geeft u een selectie van de ECS-opleidingen en treedt u op als
examinator.
▪ Zeker tijdens de inwerkperiode, maar ook nadien kan u volgens planning in de verschillende centra
of bij de klant lesgeven.
▪ U werkt mee aan een continue verbetering van de bestaande veiligheidsopleidingen.
▪ U rapporteert aan en overlegt op regelmatige basis met de Team Manager.
Functievereisten
▪ U hebt een grondige theoretische en/of praktische kennis van veiligheid door opleiding en/of
ervaring.
▪ U bezit ervaring op het terrein met betrekking tot arbeidsveiligheid en risicovolle taken.
▪ Technische ervaring in sector zoals logistiek, bouw of algemene industrie is een plus
▪ Een aanvullende vorming Preventieadviseur is een pluspunt.

▪ U bezit een pedagogisch getuigschrift of u beschikt over de motivatie om een gepassioneerd opleider
te worden.
▪ U bezit een bepaalde expertise in elektriciteit / diploma elektrische kennis (A2 of Bachelor)
▪ U bent bereid verschillende onderwerpen te geven.
▪ U spreekt én schrijft perfect in het Nederlands.
▪ Kennis/kunde van een andere taal (bij voorkeur Frans) is een pluspunt.
▪ U bent zeer mobiel (rijbewijs B) en bereid om te werken op verplaatsing.
▪ U kan vlot werken met MS-Office (Word, PowerPoint, Outlook, ed.).
▪ U omschrijft zichzelf als volgt: Safety & Quality minded / Communicatief / Klant- en teamgericht /
Flexibel.
Aanbod
• Een variërende en boeiende job in een groeiend toonaangevende firma.
• Deel uitmaken van en bijdragen tot het ‘Safety DNA’ van ECS.
• Uitgebreide mogelijkheden tot opleiding en bijscholing.
• Competitief salarispakket met verscheidene extralegale voordelen (wagen, tankkaart, GSM,
maaltijdcheques).
Contact
Stuur uw CV naar info.ecsbe@engie.com
Voor meer informatie over ECS, ga naar www.e-c-s.be

