
 

ELEQ speelt wereldwijd al meer dan 70 jaar een vooraanstaande rol op het gebied van het 

beheersen en verbinden van elektrische energie. In nauwe samenwerking met klanten worden 

innovatieve ideeën omgezet in slimme oplossingen. ELEQ ontwikkelt, produceert en levert stroom- 

en spanningstransformatoren, omvormers, meetinstrumenten en aansluitkasten voor o.a. de 

energiemarkt en openbare verlichtingssystemen. Tot de brede en internationale klantenkring 

behoren energiebedrijven, marine, industrieën, gemeenten, provincies, onderaannemers, 

lichtmastfabrikanten, luchthavens en producenten van vermogenstransformatoren, 

vermogensschakelaars en generatoren. Binnen onze locaties in Nederland (Steenwijk) en Duitsland 

(Kerpen) wordt met passie en plezier gewerkt, waarbij zorg voor kwaliteit en het milieu van het 

grootste belang zijn. Bij ELEQ werken totaal 250 enthousiaste medewerkers. Meer informatie over 

ELEQ vind je op www.eleq.com. 

 

ELEQ Steenwijk is op zoek naar  

 

Ambitieuze R&D stagiaires en afstudeerders 
 

Functie 

We zijn op zoek naar slimme, ambitieuze stagiaires en afstudeerders die gaan bijdragen aan de 

verdere ontwikkeling van onze producten. Een stage- of afstudeeropdracht bij ELEQ zal je in staat 

stellen om veel ervaring op te doen met alles wat met innovatie te maken heeft en de 

samenwerking daarbij met disciplines zoals Sales, Kwaliteit en Productie. 

 

De afdeling R&D is de aanjager van ELEQ. Wij zijn de afdeling die verantwoordelijk is voor het 

vinden en uitwerken van nieuwe, innovatieve toepassingen van onze bestaande producten en de 

ontwikkeling van nieuwe producten. Wij willen nieuwe wegen vinden om de toepassing van onze 

producten in de markt te versnellen. Wij doen dat door agile, snel en besluitvaardig te opereren. 

 

Kandidaat 

Doe je een HBO of WO opleiding in de richting: 

 electrotechniek 

 vermogenselectronica 

 embedded software 

 technische informatica 

 mechatronica 

 werktuigbouwkunde 

 technische natuurkunde 

 ICT / applicatie ontwikkeling  

 

Dan willen wij heel graag met jou in contact komen!  

 

Aanbod 

Wij bieden een boeiende en uitdagende stageplek, waarin je jezelf kunt ontwikkelen in je 

vakgebied. Je kunt rekenen op voldoende professionele begeleiding en een redelijke 

stagevergoeding. 

 

Interesse?  

Stuur je CV met korte begeleidende brief naar sytske.wagenaar@eleq.com. Dan nodigen wij jou 

snel uit voor een kennismakingsgesprek! 

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 

 

http://www.eleq.com/
mailto:sytske.wagenaar@eleq.com

