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Elia kreeg zonet het label ‘Top Employer 2018’. Daarmee mag het
bedrijf zich een van de 64 beste werkgevers van het land en een van
de drie beste werkgevers in de energiesector noemen. Dat is
uitstekend nieuws omdat Elia volop nieuw talent wil aantrekken en zijn
interne expertise verder ontwikkelen, met het oog op zijn cruciale rol
bij de energietransitie. Op dit moment heeft de Belgische netbeheerder
een 60-tal vacatures.
Professioneel HR-beleid om de energietransitie te ondersteunen
Energie en elektriciteit staan vandaag centraal in het maatschappelijk
debat. De energiesector wordt geconfronteerd met de enorme
uitdagingen van de energietransitie en het toenemend gebruik van
hernieuwbare energiebronnen. Dit heeft een directe invloed op de
Belgische netbeheerder, die zijn HR-beleid en bedrijfscultuur continu
laat mee evolueren.
“Met zijn expertise en spilfunctie in de energiesector wil Elia een
leidersrol vervullen, waarbij we het belang van de samenleving
vooropstellen. Dat vraagt om het beste talent met de juiste
competenties die aansluiten bij onze bedrijfscultuur. Het label van ‘Top
Employer’ is een mooie bevestiging van het geleverde werk van de
voorbije jaren en we moeten deze dynamiek verder blijven
ontwikkelen.” Peter Michiels, Chief Human Resources bij Elia
“Momenteel zoeken we een 60-tal nieuwe medewerkers, voornamelijk
met een technische achtergrond maar met verschillende specialisaties,
zoals customer relations, enkele business analysten, program
managers, kortom een brede waaier aan interessante jobs voor
mensen die het verschil willen maken. Onze medewerkers hebben dan
ook de unieke kans om, vanuit het hart van het energiesysteem, mee
de fundamenten te leggen voor het energiesysteem van de
toekomst”.Shanna Jacobs, verantwoordelijke voor rekrutering bij Elia
Onthaalprocedure voor nieuwe medewerkers
Uit de analyse van Top Employer komen veel positieve elementen naar
voren,
maar
twee
springen
eruit:
het
performancemanagementsysteem
en
de
onthaalprocedure
voor
nieuwe
medewerkers bij Elia. De HR-afdeling van Elia werkte voor toekomstige
medewerkers een nieuwe aanpak uit die in hen in verschillende fasen
begeleidt, vanaf de ondertekening van hun arbeidscontract tot hun
eerste werkdagen in het bedrijf. Speciaal voor hen creëerde Elia
bijvoorbeeld de ‘Welcome App’. Met deze app leren nieuwe
medewerkers op een interactieve manier het bedrijf, de bedrijfsvisie en
- doelstellingen en de verschillende departementen kennen.
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Het label
Met een aanwezigheid in 114 landen is het Top Employer Institute een
internationaal begrip. Het doel van het label ‘Top employer’ is om
erkenning te geven aan ondernemingen die een uitstekende
werkomgeving creëren. De evaluatieprocedure is allesomvattend en
beoordeelt de ondernemingen op de verschillende facetten van hun
HR-beleid, zoals de ontwikkeling van talent, groeimogelijkheden,
teammanagement,
onthaal
van
nieuwe
medewerkers,
opleidingsmogelijkheden, evaluatieproces, loonbeleid enz.
_____________________________________________________________
Over Elia
De Elia groep bestaat uit twee transmissienetbeheerders voor elektriciteit (TNB's): Elia
Transmission in België en (in samenwerking met Industry Funds Management – IFM)
50Hertz Transmission, een van de vier TNB's in Duitsland, met activiteiten in het
noorden en het oosten van het land.
Met meer dan 2.300 medewerkers en een net van ongeveer 18.300 km aan
hoogspanningsverbindingen ten dienste van 30 miljoen eindgebruikers is de groep een
van de vijf grootste netbeheerders in Europa.
Hij staat in voor de efficiënte, betrouwbare en zekere transmissie van elektriciteit van
producenten naar distributienetbeheerders en grote industriële gebruikers, alsook voor
de import en export van elektriciteit van en naar buurlanden. De groep is een drijvende
kracht in de ontwikkeling van de Europese elektriciteitsmarkt en de integratie van
hernieuwbare energie.
Naast zijn activiteiten als transmissienetbeheerder in België en Duitsland biedt de Elia
Groep via Elia Grid International (EGI) bedrijven een ruim aanbod van consultancy- en
engineeringactiviteiten aan.
De Groep is actief onder de juridische entiteit Elia System Operator, een
beursgenoteerde onderneming waarvan de referentieaandeelhouder de gemeentelijke
holding Publi-T is.

2

