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Over Fluxys Belgium 

 

Fluxys Belgium is de onafhankelijke beheerder van de vervoers- en opslaginfrastructuur voor 

aardgas in België. Via zijn volle dochteronderneming Fluxys LNG is het bedrijf ook de 

operator van de terminal voor vloeibaar aardgas (LNG) in Zeebrugge. Fluxys Belgium is een 

dochteronderneming van Fluxys, de in België gevestigde gasinfrastructuurgroep die 

doorheen heel Europa actief is.   

We engageren ons om te blijven bouwen aan een groenere energietoekomst voor de 

generaties na ons. Mensen, bedrijven en samenlevingen hebben energie nodig om te 

groeien en te bloeien. Met Fluxys Belgium vullen we die behoefte in: met onze infrastructuur 

zetten we energie in beweging. We vervoeren aardgas en effenen tegelijk het pad om met 

onze infrastructuur waterstof, biomethaan of andere koolstofneutrale energiedragers van de 

toekomst te vervoeren. 

 
Voor ons departement Grid, zijn we momenteel op zoek naar een (m/v/x) 

 

Onderhoudstechnieker – Wetteren (Ref. 21050a) 
 

(Adres : Honderdweg 14 – 9320 Wetteren) 

 
Het departement Grid staat in voor het beheer van het transportnet van Fluxys Belgium, met als 

doel op elk moment de gastoevoer naar de eindgebruikers te verzekeren en de veiligheid van de 

installaties, de omgeving en de medewerkers te garanderen. Concreet omvat dit de inspectie, de 

uitbating en het onderhoud van het leidingnet en bijhorende installaties zoals afsluiterknooppunten 

en drukreduceerstations.  

 

Organisatorisch is het departement Grid hiervoor geografisch opgesplitst in 5 zones die elk een deel 

van België voor hun rekening nemen, hierbij versterkt door een centrale entiteit die zorgt voor zowel 

technische als administratieve ondersteuning. 

 
Functie • Na een opleidingsperiode, waarbij je inzicht verwerft in het hele 

leidingennet en de installaties van de zone, maak je deel uit van 
het plaatselijke team dat de dagelijkse controle- en 
onderhoudswerken op aardgasdrukreduceerstations voor zijn 
rekening neemt; 

• Je voert onderhouds- en herstellingswerken uit op de installaties van 
onze drukreduceerstations en stelt de vereiste verslagen op; 

• Je zorgt voor het opnemen van de exploitatiegegevens van de 
verschillende installaties; 

• Je waarborgt de veiligheid van onze installaties en medewerkers. 
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Profiel  

• Je bent in het bezit van een A2-diploma Elektromechanica of 

gelijkwaardig; 

• Je hebt enige ervaring in het onderhoud van technische 

installaties; 

• Je bent dynamisch en leergierig; 

• Je bent een autonome, gedisciplineerde medewerker met een 

goed technisch inzicht; 

• Je beschikt over uitstekende sociale en communicatieve 

vaardigheden; 

• Je beheerst vlot het Nederlands en hebt voldoende kennis van het 

Frans en het Engels; 

• Je bent bereid om op termijn opgenomen te worden in een 

wacht- en permanentierol. 

• Bijgevolg woon je binnen een straal van 30 minuten van onze 

vestiging in Wetteren, of ben je bereid te verhuizen; 

• Je hebt een rijbewijs B. 

 

 

 

Waarom bij 

Fluxys 

solliciteren? 

• Help ons mee te innoveren en bouwen aan een 

koolstofneutrale wereld 

• Bouw een mooie carrière op in een internationale groep in 

volle expansie 

• Leer continu bij in een innoverende en kansrijke werkomgeving  

• Leef je ambitie ten volle uit door bij te dragen aan gevarieerde 

en stimulerende projecten 

• Geniet van een aantrekkelijk en zeer volledig salarispakket, 

met talrijke extralegale voordelen (maaltijdcheques, 33 

verlofdagen, 30% korting op je energiefactuur, 

hospitalisatieverzekering en ambulante zorgen voor je gezin, 

aanvullend pensioenplan, …) 

• Blijf jezelf ontwikkelen dankzij ons ruim aanbod aan opleidingen 

• Profiteer van een gezonde work-life balance 

 

 

Interesse? 

Solliciteer eenvoudig online via deze link 

Aarzel niet om Jennifer Bauters te contacteren voor bijkomende info via het nr. 02 282 78 

12 of per mail : jennifer.bauters@fluxys.com . 

Vind al onze jobs terug op www.fluxys.com 

https://fluxyssa.taleo.net/careersection/fr/jobdetail.ftl?job=21050a&lang=NL
mailto:jennifer.bauters@fluxys.com
http://www.fluxys.com/
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