
  

 

 

 

 

 

 

 

 
Locquet Power & Light is gespecialiseerd in tijdelijke energie en verlichting op events, 

bouwwerven en industrie.  

We verhuren, verkopen en installeren hiervoor diesel 

generatoren, batterijsystemen, lichtmasten en alle nodige kabels en verdeelkasten. 

Service, 24/24 klaarstaan om in spoed stroom te voorzien bij pannes zit in ons DNA. 

 

Met ons flexibel en hecht team beschouwen we ons als de brandweer voor stroomuitval. 

Als pionier in alternatieve stroomvoorziening op basis van waterstof, batterijen en 

solarframes kennen we een sterke groei in een energie markt vol uitdagingen. 

 

Schommelingen op de energie markt, vergroening van stroomopwekking, elektrificatie op 

de werf zijn hot topics en behoren tot de corebusiness van onze firma. 

 

  
 

We zoeken een enthousiaste collega met frisse blik die meewerkt en meedenkt om de 

omslag te maken van materieel verhuurder naar energie adviseur voor off-grid 

stroomvoorziening. 
 

 Je analyseert verbruiksdata en stelt verbetervoorstellen op naar de klant om zijn diesel 

verbruik en uitstoot te verminderen. 

 

 Je maakt rapporten en geeft presentaties aan de klant om zijn energie verbruik, CO2 

uitstoot op de werf of festival in kaart te brengen EN te optimaliseren. 

 

 Je volgt de status van onze machines actief op en contacteert onze klanten bij 

opmerkingen. Je creëert procedures en processen om onze service afdeling te 

ondersteunen. 

 

 Je analyseert data van onze verhuurvloot en kijkt waar deze best wordt ingezet. 

 

 Je analyseert waar de alternatieven het meest succesvol zijn en werkt actief op dit 

klantsegment om de nieuwe technologieën en mogelijkheden voor te stellen. 

 

 Je werkt mee aan de expansie naar het buitenland. 

 

 Je geeft opleiding aan klanten over voor en nadelen van de nieuwe technologie 

 

 Je werkt mee met de commerciële binnendienst om offertes op te maken 

 

 Je werkt mee aan nieuwe concepten om onze opgedane ervaring te vermarkten 

 

 Je stelt contracten op en nieuwe pricing methodes 

 

 Je overlegt rechtstreeks met het management 



 

 Enthousiasme medewerker met analytische en pragmatische geest 

 Een praktische aanpak en doeners mentaliteit 

 Een gemotiveerde, flexibele collega die kan omgaan met wisselende prioriteiten 

 

 Gevarieerde job met veel uitdaging en zelfstandigheid 

 Dynamisch bedrijf waar je kan groeien in de richting die je wilt 

 Voltijdse dagjob met competitief loon in een aangenaam team 

  Een open omgeving zonder hokjesmentaliteit. 

 

Je draait even mee in productie, sales, technical support, boekhouding om al je collega’s 

en algemene werking snel te leren kennen. 

 

Je start binnen het team van de commerciële binnendienst. Hier leer je de klanten en 

huidige producten kennen. Je maakt offertes en volgt deze op. 

 

Je overloopt wekelijks met de technische support de verschillende systemen en leert de 

beschikbare rapportage tools kennen. 

 

Je hebt contact met onze leveranciers en volgt training van hun producten met het oog 

deze training later zelf te geven. 

 

 

 

Mail zo snel mogelijk uw cv met motivatie naar 

inge.ghyselinck@locquet.com 


