
 

 

ATELIERVERANTWOORDELIJKE 
ESE in Veurne is op zoek naar een Atelierverantwoordelijke Bordenbouw. In 

deze rol kom je terecht in de divisie ESE.smart. De kernactiviteit van deze 

divisie is bordenbouw en automatisatie van processen en energiestromen, 

waterzuiveringsprocessen, industriële Smart-grid toepassingen…   

  

Wie we zijn 

ESE omvat vier onafhankelijke divisies met elk hun specifieke specialisatie: ESE.roof, ESE.solar, 

ESE.smart en ESE.service. 

 
 

Door onze jarenlange ervaring hebben we heel wat expertise opgebouwd die ons toelaat om 

voor al onze particuliere en industriële klanten de meest ecologische en economische oplossing 

aan te bieden. 
 

Wij zijn actief in Vlaanderen, Brussels gewest, Wallonië en Frankrijk. Voor deze verschillende 

werkgebieden beschikken wij dan ook over de nodige certificeringen en administratieve 

procedure kennis. 
 

De passie voor techniek leidde tot een doorgedreven selectie van alle nodige componenten en 

merken. De meeste van onze componenten laten we zelf produceren of voeren we zelf 

rechtstreeks in. Gezien onze schaalgrootte zijn we voor de meeste van onze merken invoerder, 

verdeler en service partner. 

 

Wat je doet 

 

In de rol van Atelierverantwoordelijke Bordenbouw neem je de leiding over de afdeling 

Bordenbouw, binnen de divisie van ESE.smart. Een greep uit het uitgebreide takenpakket van de 

deze functie:  

● Je zorgt ervoor dat deadlines nagekomen worden en dat elk bord binnen de afgesproken 

realisatietermijn en budgetten afgeleverd wordt;  

● Je doet de personeelsplanning van je afdeling en stuurt een kleine groep elektriciens aan;  

● Je doet bordtesten en checkt of de elektrische borden volgens de juiste specificaties naar de 

klant vertrekken;  



 

 

● Tijdens de uitvoering van de werken zie je toe op een vlot verloop, en waak je over de kwaliteit, 

de veiligheid en de voortgang van de werken. Alle nodige procedures worden nauwgezet 

opgevolgd om tijdig foutloze schakelkasten af te leveren; 

● Je bent verantwoordelijke voor de jaarlijkse stocktelling.  
 

 

●  
 

● Je hebt een technische achtergrond of ervaring, bij voorkeur in elektriciteit;  

● Bij voorkeur heb je een eerste ervaring als ploegchef of een andere leidinggevende positie;  

● Je beschikt over de nodige technische en sociale vaardigheden om een ploeg te leiden te 

leiden en te ondersteunen om tot rendabele resultaten te komen;  

● Je bent probleemoplossend en haalt voldoening uit het halen van resultaten;  

● Je werkt vlot met de courante Office-toepassingen;   

● Je houdt van variatie en vindt het niet erg om te multitasken.  
 

 

 

 
 

Een vaste, voltijdse job binnen een jong en snelgroeiend bedrijf. Een motiverend loonvoorstel, 

aangevuld met extralegale voordelen (maaltijd- en ecocheques).  
 

 

Maar meer nog:  

● Een degelijke opleiding en inwerkperiode;  

● De mogelijkheid om je stempel te drukken op zeer afwisselende en uitdagende projecten; 

● Ruimte voor initiatieven en ideeën, hoe gek dan ook; 

● Veel vrijheid en autonomie, maar kan steeds terugvallen op je collega’s;  

● Je komt in een losse en ongedwongen werksfeer terecht met gedreven en positieve 

collega’s; 

● Flexibele en gunstige verlofregeling. 
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