
   

Regio: Beveren – Evergem – Boom – Tessenderlo 

Depotverantwoordelijke (Technisch ondersteunend medewerker) 

De functie beschreven: 

Voor op onze vestigingen afhankelijk waar u woonachtig bent zijn we op zoek naar een machine 

controleur die de verhuurmachines (grondverzetmachines, heftrucks, hoogwerkers, verreikers,...) 

nakijkt en klaarmaakt voor verhuur. Het takenpakket ziet er als volgt uit: 

- Je staat in voor de receptie van inkomende machines en het klaarmaken van uitgaande 

machines. 

- Je kijkt inkomende en uitgaande machines en registreert deze administratief. Je zet deze 

op de correcte locatie in het wagenpark 

- Je controleert machines op de goede werking en reinigt ze, zodat ze in goede staat naar de 

klant kunnen vertrekken. 

- Je gaat de uitgaande machines van de nodige documenten en uitrusting voorzien.  

- Je bouwt en onderhoud een goede kennis over de werking van werktuigen, om zo de eigen 

vakkennis te maximaliseren. 

- Je kijkt de inkomende machine(s) na op eventuele schades, en geeft dit door aan 

dispatching. 

- Je houdt het machinepark technisch in orde en groepeert de machines per soort zodat 

jouw plein er altijd ordelijk uitziet. 

- Klein onderhoud & herstellingen uitvoeren aan machines 

- Je werkplek ten allen tijden proper en overzichtelijk houden 

Profiel: 

- Je hebt interesse in techniek. Een diploma BSO/TSO is een pluspunt.  

- Je bent communicatief ingesteld en hebt een zeer goede kennis Nederlands. Kennis van het 

Frans/Engels is een sterke troef. 

- Je bent service minded en klantgericht. 

- Je bent zelfstandig en durft zelf initiatief te nemen. 

- Je gaat steeds ordelijk en nauwkeurig te werk. 

- Overuren schrikken je niet af. 

- Je hebt een hands-on mentaliteit en bent een echte teamplayer. 

- Je bent kritisch ingesteld en hebt oog voor een goede kwaliteit.  

- Je bent leergierig en bent bereid om de eigen vakkennis te maximaliseren en deze optimaal 

binnen de organisatie toe te passen. 

Aanbod: 

- Een gezond en stabiel bedrijf met hoge werkzekerheid. 

- Een aantrekkelijk en marktconform salarispakket met tal van voordelen. 

- Een eigen goed uitgeruste gereedschapskar. 

- Continue bijscholing met technische en andere trainingen. 

Solliciteren: 

Stuur uw sollicitatie (CV & eventueel korte motivatie) door naar Olivier De Rycke via 

olivier@deryckeverhuur.be. Heb je bijkomende vragen stuur dan even een mail of bel  naar het 

nummer +32 471/57.78.36. 


