
EnergyICT® is a global leader in providing Energy Information Technology, Communication Technology and Service Solutions. We help our End 
Customers to reduce their Energy and CO2 Footprint by at least 15%, sometimes up to 60%! Our WebRTU®’s measure their Energy Consumption 
while EIServer® provides them Continuous Commissioning, Measurement and Verification! We help the utilities to build Smarter Grids by providing 
them EIServer® as a Meter Data Management Software. Our WebRTU®’s make their meters Smart! EnergyICT® has offices in Europe, Australia, 
and the U.S.A. and focuses on providing “Tomorrow’s Energy Management Solutions, Saving the Environment Today”. 

Geef je carrière een Energieke boost op de
EnergyICT Jobdag !

Zaterdag 16 april 2011 van 9u tot 12u.

Je bent een jonge elektronica- of ICT-ingenieur en je hebt een gezonde dosis ambitie. +

Je bent op zoek naar een afwisselende job in een bedrijf met wereldfaam.   +

Je wilt creatief meewerken aan technologische vernieuwingen.  +

En je wilt mee bijdragen tot het beheersen van de klimaatwijziging,  +
een groener milieu en een betere wereld.

Grijp dan nu je kans!

Je bent van harte welkom op onze Jobdag op zaterdag 16 april van 9u. tot 12u. in ons hoofdkantoor 
in Kortrijk, Stasegemsesteenweg 112. 
 
Wij starten de dag met een energierijk ontbijt terwijl je kennis kunt maken met onze innovatieve producten. 
Nadien stellen we graag onze activiteiten aan je voor en kom je iets meer te weten over onze positie op 
de energiemarkt. Vervolgens overlopen we de openstaande vacatures en leggen we uit wat de jobs bij 
EnergyICT precies inhouden. Ten slotte praten we bij op de receptie waar we met plezier al je vragen 
beantwoorden.

Graag vóór vrijdag 9 april mailen naar M.Vermaete@EnergyICT.com om jouw aanwezigheid te 
bevestigen. Heb je een vriend(in) die op zoek is naar een gelijkaardige job? Schrijf die dan gerust mee 
in.

Iedere aanwezige ontvangt tevens een leuk geschenk.

We kijken alvast uit naar jouw komst !


