
  

 

 

 

 

 

 

 

 
Locquet Power & Light is een toonaangevende speler in tijdelijke stroom en licht. 

We verhuren en verkopen generatoren, lichtmasten en lichtballonnen voor de industrie, 

bouw, infra en in de event sector. 

 

Onze toestellen leveren stroom, dit kan gaan van douche cabines op Tomorrowland tot de 

noodvoorziening voor een ziekenhuis. 

 

We zetten sterk in op innovatie met groene technologie en hebben met onze 

(nood)generatoren momenteel een belangrijke rol te spelen in de energie sector. 

 

We zijn een KMO met 26 medewerkers actief in België en de buurlanden. 

 

We bieden een uitdagende job voor iemand die initiatief wil nemen in een sector die 

momenteel in volle aandacht staat. 

 

  
 

Als technieker bij Locquet Power & Light ben je verantwoordelijk voor de elektrische 

herstelling op onze machines, denk hierbij aan stroom aggregaten, compressoren, 

lichtmasten, kabels, werfkasten, batterijpacks die worden ingezet bij allerlei projecten in de 

industrie, bouw en op evenementen,…. 

Soms zal je ook meegaan naar een project om te helpen met het aansluiten van 

noodstroom generatoren. 

Daarnaast ben je samen met je collega's verantwoordelijk voor de assemblage van 

batterijpacks, hier begin je van nul op basis van een elektrisch schema. Daarbij denk je mee 

aan verbeteringen en nieuwe versies van het huidige model. Dit gaat van de lege omkasting 

tot het complete stuur-, regel- en vermogenbord tot aan de nieuwe batterijpack. 

Je werkt met het nieuwste materieel en volgt mee met de ontwikkelingen en innovaties van 

onze huurvloot.  

  



 

 A2 industriële elektriciteit of elektromechanica 

 Liefst heb je een paar jaar ervaring in een soortgelijke functie. 

 Je bent handig en kan schematekeningen interpreteren. 

 Je kan nauwkeurig werken en vlot met machines en gereedschap werken. 

 

 Voltijdse job met een competitief loon  

 Je krijgt de ruimte om initiatieven te nemen en uw functie verder te ontwikkelen  

 Een grote zelfstandigheid in deze uitdagende functie.  

 Je komt terecht in een dynamisch bedrijf waar we teamwork, resultaat- en 

klantgerichtheid hoog in het vaandel dragen.  

 

Mail zo snel mogelijk uw cv met motivatie naar 

inge.ghyselinck@locquet.com 


