
Data analyst – eMobility 

Pluginvest 
Pluginvest is een toonaangevende speler actief in het domein van laadpalen voor elektrische voertuigen. 
Als één van de voorlopers in België zijn we reeds 5 jaar actief in deze markt en bieden we laadoplossingen 
aan bij verschillende type klanten. Deze oplossing omvat zowel de installatie als het beheer en uitbating 
van AC als DC laders. 

Pluginvest stelt zijn kennis over laadoplossingen ter beschikking van de klant om hen zo volledig te 
ontzorgen bij de overstap naar elektrische mobiliteit. 

Opdracht 
Pluginvest is op zoek naar een gedreven persoon die als Data Analyst de nieuwe ontwikkelingen rond 
laaddiensten binnen Pluginvest trekt. Je bijt je vast in de laaddata en brengt hierbij de flexibiteit en 
meerwaarde in kaart. 

Je bent verantwoordelijk voor:    
• Het opzetten en beheren van data-analyse tools. 
• Het uitwerken van innovatie-trajecten die leiden tot het lanceren van nieuwe producten en diensten. 
• Rapportage over laadgedrag en performantie van de laadinfrastructuur bij bestaande klanten. 
• Kennisopbouw en -deling binnen het team. 
 
Wat verwachten wij van jou?                  
• Je bent ondernemend en hebt een “getting things done” mentaliteit.  
• Je beschikt over een goede dosis commerciële durf en communiceert helder en klantgericht. 
• Je bent ambitieus en werkt graag met targets. 
• Je hebt een diepe interesse in de eMobility markt en volgt de nieuwe evoluties spontaan op. 
• Je gelooft in groene technologie en wil bijdragen tot de transitie naar een duurzame mobiliteit. 
• Je beschikt minimaal over een Master diploma (of gelijkwaardig door ervaring) en je hebt reeds 

enkele jaren ervaring in een technisch-commerciële functie. 
• Je bent technisch onderlegd en hebt een goede kennis van energietechnologieën en kan elektrische 

schema’s en lastenboek lezen en begrijpen. 
• Je spreekt ook vlot Engels.  
• Je hebt kennis van de energiemarkt en bent technisch onderlegd.  
• Je hebt kennis van OCPP, OCPI en andere standaarden binnen de eMobility sector is een plus. 
• Je hebt kennis en ervaring van data analyse. 

Wat bieden we jou?                  
• Een inspirerende werkplek in centrum Antwerpen met zicht op de Schelde. 
• Een job in een sterk groeiende en innoverende sector. 
• Een kans om in een pionier-bedrijf mee zelf je eigen carrière uit te bouwen. 
• De kans om je te verdiepen in innovatieve en snel evoluerende technologie. 
• Een voltijds contract met een flexibel werkschema. 
• Een aantrekkelijk salaris en extralegale voordelen.
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