
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 eventsector. 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. 

 

Werkinhoud  
Als technieker bij Locquet Power & Light, ben je samen met je collega's verantwoordelijk voor 

het onderhouden van onze verhuurvloot. Denk hierbij aan aggregaten, compressoren, 

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

industrie, bouw en op evenementen,…. 

Dit onderhoud bestaat uit het controleren van de apparatuur, het opsporen en verhelpen 

van storingen, het vervangen van filters en andere onderdelen. 

Soms zal je mee gaan naar een project om te helpen met het aansluiten van apparatuur of 

het uitvoeren van onderhoud op locatie. 

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

onze huurvloot. 

 

Wij zoeken 
 Bachelor opleiding Electro-mechanica (of gelijkwaardig door ervaring) 

 Flexibel en stressbestendig persoon (zeer wisselende prioriteiten) 

 Een praktisch en punctueel persoon (hands-on mentaliteit) 

 Op termijn opleiding BE of CE rijbewijs 

 

Wij bieden 
 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. 

 
Interesse ? 

 

Mail zo snel mogelijk uw cv met motivatie naar 

inge.ghyselinck@locquet.com 


