We zoeken een (nucleair) ingenieur
om mee te bouwen aan onze innovatie!
Wie zijn wij?
The Binding Energy is een onafhankelijke scale-up consultancy die een frisse wind laat waaien
doorheen de nucleaire sector. We nemen deel aan uitdagende en innovatieve projecten met complexe
vraagstukken. We streven ernaar om de verdwijnende expertkennis op te pikken en uit te dragen bij
onze klanten. We werken academisch onderbouwd maar tegelijk ook realistisch, dankzij onze
ervaringen vanop het terrein.
Wat bieden wij?
- Warme, no-nonsense werksfeer met de nodige flexibiliteit voor een goede werk-privé balans
- Een kennisomgeving om jezelf continu verder te ontwikkelen, met een unieke opportuniteit om
een scale-up verder uit te helpen bouwen.
- Marktconforme verloning met alle bijhorende extra’s (degelijke hospitalisatieverzekering,
bedrijfswagen met tankkaart, ...).
- Veel variatie, we zetten iedereen zoveel als mogelijk in op meer dan 1 project. Op deze manier
blijft het werk steeds uitdagend en leer je zelf veel bij op korte termijn.
Wie zoeken we?
We zoeken een all-round ingenieur met een eerste (nucleaire) werkervaring, met een passie voor
nucleaire technologie, die mee wil werken aan de uitbouw van een unieke groeiende firma in de
nucleaire sector.
Onze ideale kandidaat
- neemt deel aan onze uitdagende projecten bij klanten in verschillende nucleaire domeinen
(new build, applied R&D, ontmanteling, afvalbeheer, …)
- helpt aan het uitrollen van onze interne tool voor het screenen van risico’s van menselijke
handelingen bij complexe technologische processen
- specialiseert zich (verder) in één domein van The Binding Energy (bv safety & security)
- werkt actief mee aan de uitbouw van de firmastructuur

Joppe, TBE consultant:
“Al tijdens mijn sollicitatiegesprek werd duidelijk dat er een heel open bedrijfscultuur aanwezig is bij
TBE. Ik werd dan ook direct meegezogen in de groei van de firma en er werd voldoende tijd voorzien
voor persoonlijke ontwikkeling. Positief kritisch en innovatie zijn enkele gedeelde kernwaardes tussen
The Binding Energy en mezelf. De hechte groep maakt dat ik iedere dag met plezier ga werken!”
Profiel
-

Master ingenieur, nucleaire of veiligheid georiënteerd, of gelijkwaardig door ervaring
Analytische denker, positief kritische geest
Je hebt al een eerste ervaring met projectmatig werken
Je bent zowel een teamplayer als in staat om professioneel zelfstandig te werken
Je kan duidelijk de noden communiceren voor de verdere uitwerking van een project en denkt
niet enkel op korte maar ook middellange en lange termijn
Nederlandstalig met voldoende kennis van de andere landstaal en het Engels

Spreekt deze vacature je aan? Aarzel dan niet om ons te contacteren voor een informeel gesprek:
solliciteren@thebindingenergy.com| 0474 45 20 98 | www.thebindingenergy.com

