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Service Technieker
Ben je technisch aangelegd? Heb je een basiskennis elektriciteit?
Wil je meewerken aan de omslag naar duurzame energie in België en de buurlanden? Dan is 
dit allicht voor jou!

The Sunkeeper is een jong en snel groeiend bedrijf dat zich toespitst op opvolging en service 
van zonnepaneleninstallaties. 

Om onze sterke groei verder te ondersteunen, zoeken wij een Service technieker.
Je gaat zelf zelfstandig op pad en na een grondige foutanalyse werk je samen met je 
collega de oplossing uit zodat deze zonnepaneel installatie opnieuw perfect werkt.

Dit kan gaan van herstellingen aan bestaande installatie's, aansluiten en opstarten van 
monitoring en sturing systemen, verhuizen van PV-installatie's.... Kortom, geen enkele dag is 
dezelfde.

Je beschikt over een bachelor of master diploma elektrotechnieken of gelijkgesteld door de 
nodige ervaring en technische achtergrond. De nodige ervaring in de PV-sector is een 
pluspunt. Een rijbewijs B is noodzakelijk. 

Als SERVICE TECHNIEKER ga je de baan op om storingen op te lossen aan PV-installaties. 
Dit kan zowel aan de panelen zelf, aan de omvormers of het monitoringsysteem zijn.

Wie we zijn



● De technische werking uitleggen aan klanten of gebruikers en hen begeleiden bij het in
gebruik nemen van de installatie

● De werkzaamheden plannen volgens de behoeften of bestellingen van klanten

● De installatie configureren en afstellen

● De opvolggegevens van interventies registreren en de informatie doorgeven aan de
betrokken dienst

● Storingen aan elektronische uitrustingen opsporen en het defect lokaliseren

● De onderdelen van de elektronische installatie installeren en aansluiten in functie van de
behoeften en gebruiksdoelen

● De interventies op elektronische installaties bepalen op basis van technische dossiers en
klantendossiers

● Algemene kennis elektriciteit (bij voorkeur beschik je over een bachelor of master 
diploma elektrotechnieken of gelijkgesteld door de nodige ervaring en technische 
achtergrond)

● Rijbewijs B

● Algemene interesse in hernieuwbare energie

● Een motiverend loon

● Extra legale voordelen

● Een losse ongedwongen werksfeer

● Ruimte voor initiatieven en ideeën, hoe gek ook

● Vrijheid en autonomie om je vleugels te spreiden
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Wie we zoeken

Wat we bieden

Wat je doet




