
   

Regio: Beveren – Evergem – Boom – Tessenderlo 

Binnen- en/of buitendienst Technieker 

De functie beschreven: 

Als technieker ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van herstellingen en het onderhouden 

van verschillende bouwmachines (kranen, bulldozers, hoogwerkers, wielladers…) uit onze 

verhuurvloot op één van onze depots of ter plaatse bij de klant. Afhankelijk van welke regio u 

woonachtig bent heeft u de dichtstbijzijnde depot als startplaats en is het ook mogelijk dat er vanaf 

daar gewerkt word. 

- Je stelt een eerste diagnose om zo een duidelijk beeld te krijgen van de staat waarin het 

werktuig zich bevindt. 

- Je voert controles uit met apparatuur dat wij voor u beschikbaar stellen.  

- Je meldt potentiële defecten/slijtage aan machines of onderdelen aan de technisch 

verantwoordelijke. 

- De herstellingswerken zijn zowel de complexe herstellingen als de herstellingen standaard 

volgens werkattest. Dit hangt vaak af van welke soort machines we op desbetreffende 

moment het dringendst nodig hebben voor verhuring. 

- Je controleert zowel elektrische als mechanische componenten en staat in voor het 

herstellen (en soms onderhouden) van elektrische motoren en controle van verschillende 

elektronische en elektrische onderdelen (elektromotoren, sturingen, contactoren, 

sensoren,) 

- Je helpt klanten telefonisch verder bij pannes en gaat ter plaatse bij de klant om een panne 

te verhelpen. 

- Je bent bereid om depannages op de locatie van de klant uit te voeren.  

Profiel: 

- Je hebt een TSO diploma (Autotechnologie, Elektromechanica,...) of gelijkwaardig door 

ervaring. 

- Je hebt affiniteit met rollend materieel en een goede kennis voertuigelektriciteit.  

- Je hebt kennis van hydraulische systemen, motoronderdelen en transmissies.  

- Je hebt een zeer goede kennis van Nederlands. Engels / Frans is een plus.  

- Je bent bereid attesten te behalen en je bij te scholen. 

- Je bent flexibel, klantgericht en veiligheidsbewust. 

- Rijbewijs B en/of C. CE is een plus. 

Aanbod: 

- Een gezond en stabiel bedrijf met hoge werkzekerheid. 

- Een aantrekkelijk en marktconform salarispakket met tal van voordelen. 

- Flexibele werktijden en aandacht voor een goede work-life balance. 

- Een eigen goed uitgeruste gereedschapskar en/of depannagewagen. 

- Continue bijscholing met technische en andere trainingen. 

- Een warme, open werksfeer. 

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. 


