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Elia is andermaal ‘Top Employer’ dankzij
versterkte competenties in diverse HR domeinen
Brussel – Voor het derde jaar op rij behoort Elia tot de beste werkgevers van het land. Het ‘Top
Employer’- label wordt uitgereikt in meer dan 119 landen aan bedrijven die sterk investeren in het
verbeteren van de werkomgeving. Daar komen dit jaar 72 Belgische bedrijven voor in aanmerking.
Elia focuste in 2019 op het digitaliseren van de HR beheersprocessen en op de verdere ontwikkeling
van haar bedrijfscultuur. Het label is een mooie erkenning voor de geleverde inspanningen en is
een aantrekkelijk visitekaartje voor nieuw talent.
Dit jaar scoren we globaal nog beter voor de indicatoren die worden gemeten. En dat
is heel bemoedigend. Sinds enkele jaren werken we met een zeer divers HR-team.
Daar zitten zowel mensen bij uit de specifieke activiteitensector van Elia, maar ook
profielen met een uitgebreide HR-expertise en talenten met kennis van nieuwe
technologieën. Dit team stelde ons in de mogelijkheid om tal van initiatieven te nemen.
Het voorbije jaar hebben we hard gewerkt om de bedrijfscultuur te versterken, ook
binnen 50Hertz, ons Duitse filiaal. De wil om te veranderen en te evolueren is nodig.
Je moet niet bang zijn om te veranderen, ook al moet je de processen aanpassen die
tot dan altijd zeer vlot verliepen. We hebben ook veel geïnvesteerd in technologie,
zodat we de transformatie naar een digitale en moderne onderneming kunnen
voortzetten.
Peter Michiels, Chief Officer HR en Internal Communication bij Elia

Elia in top 3 van bedrijven met grootste vooruitgang
Volgens het rapport van de jury doet Elia het een stuk beter dan de voorbije jaren en behoort het tot de top 3 van
Belgische bedrijven die de grootste progressie maken. Dit gebeurde in diverse domeinen: talent management,
personeelsplanning, ‘Onboarding’, opleidingen, performance management, ontwikkeling van het leiderschap,
loopbaanbeheer en bedrijfscultuur. De onderneming maakt de grootste sprongen vooruit in ‘Compensation and
Benefits’, meer bepaald omtrent de competentie om nieuw talent aan te trekken.
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Vandaag op zoek gaan naar de profielen van morgen
In de toekomst willen we het op uiteenlopende vlakken nog beter doen. We werken namelijk in een samenleving en
een sector die volop in verandering is. Daarop anticiperen is essentieel. De voorbije jaren heeft Elia meer dan 300
nieuwe medewerkers aangeworven, niet alleen om gepensioneerden te vervangen maar ook om de transformatie van
de onderneming waar te maken. Onze zoektocht naar nieuw talent hebben we toegespitst op profielen die ons helpen
om de diensten te ontwikkelen die de markt in de toekomst nodig heeft.

Meer over ‘Top Employer’
Het Top Employer Institute werd 25 jaar geleden opgericht en heeft meer dan 1600 organisaties in 119 landen
gecertificeerd. De gecertificeerde Top Employers hebben een positieve impact op het leven van meer dan 6 900 000
medewerkers wereldwijd.
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Over Elia groep
Een Europese top 5-speler

In het belang van de samenleving

Elia groep is actief in elektriciteitstransmissie. We

Als centrale speler in het energiesysteem zet Elia

zorgen dat productie en verbruik op elk moment in

groep zich in voor het belang van de samenleving.

balans zijn. Zo voorzien we 30 miljoen

We spelen in op de snel veranderende energiemix

eindverbruikers van elektriciteit. Met filialen in België

met meer hernieuwbare energie en passen ons

(Elia) en het noordoosten van Duitsland (50Hertz)

transmissienet voortdurend aan. We zorgen er ook

beheren we 18.990 km aan

voor dat investeringen op tijd en binnen het budget

hoogspanningsverbindingen. Onze groep behoort

worden uitgevoerd en met een maximale focus op

daarmee tot de Europese top 5. Met een

veiligheid. Bij de realisatie van onze projecten gaan

betrouwbaarheidsgraad van 99,999% geven we de

we voor een proactief stakeholder management

samenleving een robuust elektriciteitsnet dat

waarbij we heel vroeg in het ontwikkelingsproces en

belangrijk is voor de socio-economische welvaart.

met alle betrokkenen wederzijdse communicatie

We willen ook een katalysator zijn voor een

opstarten. We stellen onze expertise ook ten dienste

geslaagde energietransitie naar een betrouwbaar,

van onze sector en bevoegde overheden om het

duurzaam én betaalbaar energiesysteem.

energiesysteem van de toekomst uit te bouwen.

Wij maken de energietransitie waar

Internationaal georiënteerd

Door de uitbouw van internationale

Naast activiteiten als transmissienetbeheerder, levert

hoogspanningsverbindingen en het integreren van

Elia groep diverse consultingdiensten aan

steeds grotere hoeveelheden hernieuwbare

internationale klanten via Elia Grid International

energieproductie, stimuleert Elia groep zowel de

(EGI). Elia maakt ook deel uit van het consortium

integratie van de Europese energiemarkt als de

Nemo Link dat een eerste onderzeese elektrische

decarbonisering van onze samenleving. Tegelijk

interconnector bouwt tussen België en Groot-

innoveert Elia groep haar operationele systemen en

Brittannië. Elia groep is actief onder de juridische

ontwikkelt marktproducten zodat nieuwe

entiteit Elia System Operator, een beursgenoteerde

technologieën en marktpartijen toegang krijgen tot

onder-neming waarvan de referentieaandeelhouder

ons net. Elia groep maakt zo de energietransitie

de gemeentelijke holding Publi-T is.

waar.

Meer informatie: eliagroup.eu
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