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Benut de opportuniteiten

Let’s start together
“A great place to work” bereik je door zorg te dragen voor je mensen. Ons introductieprogramma: “Let’s 
Start Together” zorgt ervoor dat onze nieuwe medewerkers goed geïntroduceerd en begeleid worden in hun 
eerste weken binnen Hilti. Naast een introductiebrochure, krijgt iedereen die start binnen Hilti een duidelijk 
opleidingsplan die zorgt voor een goede begeleiding tijdens die eerste weken. Iedereen moet de BTS (Basis 
Training Seminarie) meevolgen, waar je ondergedompeld wordt in de producten, services en procedures van 
Hilti. Tijdens die BTS word je ook ingeleid in de bedrijfscultuur van Hilti: Our Culture Journey.

Persoonlijke begeleidig en coaching
Hilti hecht heel veel belang aan coaching. Van bij de rekrutering wordt er rekening gehouden met de sterke 
punten en de verbeterpunten van de potentiële kandidaat. Hierdoor kan de leidinggevende bij aanwerving 
hierop meer gericht gaan coachen. 
Die begeleiding en coaching is ook belangrijk doorheen het jaar. In het begin van het jaar worden er doelstel-
lingen vastgelegd die doorheen het jaar geëvalueerd worden, om dan af te sluiten in een jaarlijkse evaluatie.   

Persoonlijke carrière
Hilti geeft ook de mogelijkheid om te groeien binnen het bedrijf. Wij willen onze medewerkers alle kansen 
geven, waardoor interne promoties meer regelmaat dan uitzondering zijn. Tweemaal per jaar worden in het 
management de carrièreopportuniteiten van onze medewerkers  besproken (zowel horizontaal als verticaal). 
Zo blijven onze medewerkers gestimuleerd en gemotiveerd om van Hilti de bevoorrechte partner van vak-
mensen in de bouw te maken én te houden en om van Hilti een bevoorrechte plaats te maken om te werken.

Hilti Engineering Services.
Gespecialiseerde kennis en expertise.

Van concept tot uitvoering
Ons team van ingenieurs staat in voor gespecialiseerd technisch advies op het gebied van verankering, di-
recte montage, installatietechniek en brandwerende afdichtingsproducten. Met hun uitgebreide technische 
expertise en ruime projectervaring zijn zij de meest geschikte partner om met u mee te denken, zowel vanaf 
de conceptuele fase als tijdens het ontwerp en de bouw van uw project.

Opleidingen
Hilti biedt een breed gamma aan opleidingen en seminaries voor ingenieurs. Deze opleidingen kunnen door-
gaan op een door u gekozen locatie of in het Hilti opleidingscentrum. De opleidingen hebben tot doel uw 
praktische en technische kennis van bepaalde gespecialiseerde technologieën te verhogen, alsook u op de 
hoogte te brengen van de laatste Hilti product- en toepassingsinnovaties.

Innovatie en informatie
Hilti investeert jaarlijks een substantieel bedrag in onderzoek en ontwikkeling, zowel intern via ons eigen ont-
wikkelingscentrum als extern via samenwerkingsverbanden met gerenommeerde universiteiten. Onze jaren-
lange betrokkenheid bij de ontwikkeling van nationale en internationale standaarden laat ons bovendien toe 
om een enorme rijkdom aan expertise en praktische ervaring aan de bouwindustrie te leveren. Deze kennis 
zorgt er tevens voor dat onze technische documentatie van de hoogste kwaliteit is.

Ontwerp- en berekeningssoftware
Hilti investeert ook in software voor ingenieurs. Ons assortiment aan geïntegreerde planning- en ontwerpsoft-
ware biedt u een snelle en betrouwbare oplossing. Onze ingenieurs kunnen u in deze gebruiksvriendelijke 
software inwijden via een korte opleiding, zodat u die in geen tijd onder de knie krijgt en zo kostbare ontwerp-
tijd gaat uitsparen.

Voor een snelle toegang tot onze diensten kunt u terecht op het Hilti online platform voor ingenieurs: 
www.hilti.be/engineering

Hilti is wereldwijd naast de bevoorrechte partner van vakmensen in de bouw ook een goede werk-
gever. Wij doen al een paar jaar mee aan de bekende internationale studie “Great Place to Work”, 
waar we op de 15de plaats staan van beste multinational om voor te werken.

Bij Hilti staan onze mensen en producten steeds tot uw dienst. Van ontwerp tot uitvoering ondersteunt 
Hilti u met technisch advies, betrouwbare producten, berekeningssoftware, continu onderzoek en 
ontwikkeling en een uitstekende ondersteuning door een team van bekwame professionals om uw 
team productiever te maken, elke dag opnieuw.

Uw carrière opportuniteiten binnen Hilti: •	 Technical Support Engineer
•	 Project Engineer
•	 Sales Representative
•	 Product Manager
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Hilti: Wereldwijd succesvol
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We maken vakmensen in de bouw enthousiast met 
onze technologische producten, systemen en servi-
ces. Tweederde van ons team heeft direct contact 
met de klanten. Dit vertegenwoordigt voor ons onge-
veer 200.000 momenten waarbij we onze klantge-
richtheid kunnen bewijzen. 

“We creëren enthousiaste klanten en bouwen aan 
een betere toekomst!” We doen dit door onze waar-
den integriteit, moed, teamwork en commitment in 
de praktijk te brengen. Dit vormt de basis voor de 
unieke bedrijfscultuur van Hilti en voor ons financieel 
succes op lange termijn gecombineerd met maat-
schappelijk verantwoord ondernemen.

Sinds de oprichting door Martin Hilti in 1941 heeft 
het bedrijf zich ontwikkeld tot een wereldwijde 

onderneming met een aanwezigheid in 120 landen 
op vijf continenten. Hilti is in eigendom van de Martin 
Hilti Family Trust die onafhankelijkheid en stabiliteit 
biedt zodat Hilti haar succesvolle strategie kan 
nastreven en lange termijn carrièrekansen kan bie-
den aan haar medewerkers. 

Onze onderneming is altijd op zoek naar mensen die 
nieuwe perspectieven en innovatieve ideeën willen 
inbrengen. We investeren voortdurend in de verdere 
ontwikkeling van onze medewerkers door hun moge-
lijkheden te bieden die functionele en geografische 
grenzen overstijgen en die een carrière als specialist 
na willen streven.

Informatie over wereldwijde carrières en vacatures: 
www.hilti.be/careers

Wereldleider in meer dan 120 landen op vijf continenten, 20.000 medewerkers, directe verkooponder-
neming, 200.000 klantencontacten per dag, meer dan 30 innovaties per jaar – dat is Hilti. Ontdek een 
wereldwijde onderneming waar je je talenten volledig tot ontwikkeling kunt laten komen.


