
Actemium, een merk van VINCI Energies, is internationaal 
marktleider in het aanbieden van Solutions & Services  
voor de industrie.

Onze diensten zijn erop gericht de industriële 
prestaties van onze klanten te verhogen,  
door het:

 optimaliseren van de productiviteit 
 reduceren van het energieverbruik 
 verhogen van de beschikbaarheid en  
 duurzaamheid van de voorzieningen 
 stroomlijnen van de onderhoudsstructuur  
 en -kosten

We werken voor de grootste referenties 
binnen diverse industriële sectoren (Beer  
& Beverages, Chemicals, Dairy, Energy & 
Environment, Feed, Ferro / Non-ferro,  
Food, Life Sciences en Oil & Gas).

Onze organisatiestructuur is opgebouwd  
uit business units en combineert de 
gedrevenheid van een KMO met de sterkte 
en slagkracht van een internationale groep.
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Bij Actemium aan de slag gaan betekent  
kiezen voor een innovatieve omgeving,  
met gepassioneerde collega’s.

Binnen onze gezonde en groeiende organisatie krijg je zowel  
de omkadering (opleiding en coaching) als de kansen om  
jouw loopbaan een échte impuls te geven.

‘Life Long Learning’ en de ontwikkeling van jouw technische  
en persoonlijke vaardigheden worden bij ons hoog in het vaandel  
gedragen. Samen met je leidinggevende werk je een persoonlijk 
ontwikkelingsplan uit dat afgestemd is op jouw ambities en sterktes. 
Dankzij onze organisatiestructuur en duidelijke loopbaanpaden heb  
je zicht op je toekomst en hoe je verder kan groeien.

Naast inspanning hebben we bij Actemium ook oog voor ontspanning.  
Zo kan je jaarlijks deelnemen aan tal van sportieve en culturele activiteiten.

Actemium België heeft een 
sterke reputatie uitgebouwd  
in advies, studie, realisatie  
en ondersteuning van 
industriële processen.

Onze expertise omvat: 
 Elektriciteit 
 Instrumentatie 
 Automatisering 
 Montage 
 Mechanical & piping 
 Industrial IT 
 Industrial ICT

SCAN 
voor meer  
informatie

Ontdek meer over ons op 
www.actemium.be 

en volg ons op:
www.facebook.com/ 

actemiumbelgium

www.linkedin.com/ 
company/actemium-belgium

@ActemiumBE


