
 
 
 

 
 

 

Techlink vzw is een nieuwe vereniging die sinds 1 januari 2018 de activiteiten van ICS 

vzw en Fedelec vzw volledig heeft overgenomen. 

 

ICS was sinds jaren de meest representatieve beroepsfederatie voor Installateurs 

Centrale verwarming en Sanitair in heel België. Fedelec was dit voor de elektrotechnische 

ondernemers in heel België.  

 

Techlink vzw verenigt nu ongeveer 3000 ondernemingen: zelfstandigen, KMO’s en grote 

ondernemingen, actief op alle gebieden van de elektro-, verwarmings- en sanitaire 

techniek. 

 

De werking berust op een sterke nationale structuur: 10 provinciale afdelingen, 

beroepsspecifieke sectorraden, werkgroepen en een geïntegreerde samenwerking met de 

koepelorganisatie Confederatie Bouw. 
 

Voor de uitbreiding van het team kijkt Techlink momenteel uit naar een (m/v): 
 
  

 
1 Technologisch adviseur 

met een uitgesproken kennis in Elektro 

 
én 

  

1 Technologisch adviseur 
met een uitgesproken kennis in HVAC 

 
 
Functieomschrijving: 
 
Jouw missie als technologisch adviseur bestaat erin om enerzijds technologische dienstverlening en 
kennisoverdracht te bewerkstelligen in de sector en anderzijds de sector te vertegenwoordigen in 

diverse werkgroepen, comités, bij overheden, … : 
 

- Je volgt de nieuwe ontwikkelingen en sectortrends op de voet. 
- Je hebt permanent de vinger aan de pols dankzij een up-to-date SWOT–analyse van de 

sector. 
- Je organiseert sectorcomités en werkgroepen om de standpunten van de leden te kennen 

en te kunnen stroomlijnen. 
- Je bouwt een eigen extern kennisnetwerk uit binnen jouw domein. 
- Je hebt een belangrijke verantwoordelijkheid als ontwerper én verdediger van de 

standpunten van de sector en dit bij meerdere instanties, …  
- Jouw rol met het oog op informatieverstrekking en kennistransfer is cruciaal:  

o Je werkt aanvraagdossiers voor innovatie- en ondernemerschapsprojecten 

technisch uit met het oog op het bekomen van subsidies en voert deze projecten 
uit. 

o Je geeft eigen technische presentaties tijdens infosessies maar je organiseert ook 

trainingen waarbij je externe specialisten uitnodigt om presentaties te geven. 
o Je draagt persoonlijk bij aan allerhande publicaties (artikels, gidsen, nieuwsbrieven, 

inhoud website,…). 
 

 
 
 
 

http://www.ubbu-ics.be/nl/zoek-leden


 
 

 
 
 
 

- Je begeleidt bedrijven en geeft hen advies op basis van jouw doorgedreven kennis en 
expertise. 

- Je werkt actief mee aan ledenwerving dankzij jouw contacten in de sector (collega’s 
informeren). 

- Je staat in voor een permanente rapportering aan de directie via de beschikbare tools. 
 

 
 
Profiel: 

 
- Je bent in het bezit van een master Ingenieurswetenschappen (elektromechanica, 

bouwkunde, …); je hebt een 10-tal jaren relevante werkervaring in het beschreven domein. 
- Je bent 2-talig Frans én Nederlands. 
- Je beheerst de courante Microsoft Office toepassingen (PowerPoint, Word). 
- Je bent op de hoogte van de regelgeving binnen jouw expertisedomein. 

- Je bent uiterst communicatief, zowel in de gesproken als de geschreven taal. 

- Je geniet van het doorgeven van jouw kennis en expertise aan de leden via 
trainingssessies, maar ook aan je collega’s. 

- Je werkt zelfstandig, bent ondernemend en doelgericht. 
- Je bent een geboren organisator en netwerker. 
- Je bent bereid ook af en toe buiten de werkuren te investeren in je job. 
- Je bent in het bezit van een rijbewijs type B. 

 
 
 
 
Aanbod: 
 
Bij Techlink kom je terecht in een professioneel team van specialisten met oog en oor voor de 

noden van haar leden-installateurs.  
 

Techlink is een stabiele werkgever en biedt voor deze functie een interessant takenpakket, een 
competitief salaris en extralegale voordelen. 

 

Techlink is gevestigd in 3070 Kortenberg, Joseph Chantraineplantsoen 1. 
 
Interesse? 
Neem alvast een kijkje op onze websites  

http://www.techlink.be  

http://www.confederatiebouw.be 
 
 
U kunt schriftelijk met uw motivatiebrief en cv reageren t.a.v. Goedele Akkermans, HR Officer 
Confederatie Bouw op het e-mailadres Goedele.Akkermans@confederatiebouw.be  
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