Brussel, maart 2022

Het Belgisch Elektrotechnisch Comité (BEC) heeft tot taak de normalisatie te bevorderen en normen
tot stand te brengen binnen de elektrotechnische en elektronische sectoren. Het BEC werkt samen
met verschillende nationale en internationale organisaties welke tot doel hebben om via consensus
tot normafspraken te komen.
Teneinde zijn werking verder te professionaliseren is het BEC op zoek naar:

Technical Officer (m/v/x)
Algemeen
Als Technical Officer sta je in voor het beheer van een aantal Technische Commissies. Dit omvat
het organiseren van commissievergaderingen (uitnodiging, verslagen, …), het voorbereiden van
normatieve documenten, het opstellen in overleg met de technische commissie van de Belgische
standpunten in het kader van de Belgische, Europese en internationale
normalisatiewerkzaamheden, het antwoorden op technische en administratieve vragen, het
schrijven van artikels voor de BEC-nieuwsbrief en het aantrekken van commissieleden.
Verantwoordelijkheden
•

Je geeft mee vorm aan de uitbouw en aansturing van de elektrotechnische normalisatieactiviteiten en diensten van onze organisatie;

•

Je bent het vaste aanspreekpunt voor een aantal normalisatiecommissies waarvan je de
(internationale en Europese) ontwikkelingen volgt;

•

Je initieert en coördineert collectief overleg en communicatie over deze ontwikkelingen met
de betrokken stakeholders zoals bedrijven, overheden, …;

•

Je adviseert en begeleidt ondernemingen rond hun normalisatiebehoeften;

•

Je communiceert proactief over nieuwe elektrotechnische normen en norminitiatieven naar de
stakeholders;

•

Je zoekt opportuniteiten voor nieuwe diensten (advies, opleiding, informatie, …).

Gewenst profiel
•

Je communiceert goed en bent vlot meertalig (NL-FR-ENG), zowel mondeling als schriftelijk;

•

Je legt vlot contacten en kan mensen boeien;
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•

Je slaagt erin om vergaderingen effectief te leiden en om op basis van onderbouwde
argumenten en via dialoog tot een consensus te komen;

•

Jouw klantgerichtheid en verantwoordelijkheidszin combineer je met goede organisatorische
vaardigheden, dynamisme, overtuigingskracht en stiptheid;

•

Je bent nauwgezet, stipt en volgt nauwkeurig de normalisatieprocessen;

•

Je bent leergierig en wil je verdiepen in de normalisatieprocessen en de goede toepassing
ervan bewaken;

•

Je kan vlot schakelen tussen een aantal domeinen waarvan je op korte termijn een basis
technische kennis kan opdoen zonder de behoefte de technologische aspecten volledig te
doorgronden;

•

Je bent een teamplayer die tevens geniet van zelfstandig werk;

•

Een technische achtergrond en een affiniteit met elektrotechniek is een plus maar niet
noodzakelijk.

Ons aanbod
Een stabiele baan bij de langst bestaande normalisatie instelling van België. Talrijke contacten op
nationaal en internationaal niveau. De mogelijkheid om je persoonlijk te ontwikkelen in diverse
elektrotechnische domeinen en normalisatieprocessen en via tijdelijke projecten. Een
gemotiveerd team en een fijne werksfeer waarbij je kan rekenen op omkadering en
ondersteuning. Een aangename werkomgeving in Brussel en telewerk mogelijkheden. Een
aantrekkelijk loonpakket en diverse extralegale voordelen.
Contact
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan je curriculum vitae met een motivatiebrief naar
dirk.demoor@ceb-bec.be voor 30 april 2022 met referentie naar deze vacature.
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