
   

Regio: Beveren  

Technisch verantwoordelijke 

 

De functie beschreven: 

Je bent verantwoordelijk voor het opvolgen en sturen van  de verschillende techniekers binnenin 

De Rycke Verhuur. Je stuurt een team techniekers overheen heel België op interventie afhankelijk 

waar de klant ons nodig heeft. Je houd op dagelijkse basis bij welke machines op welke depot 

defect staan. Afhankelijk van de vraag in de verhuurwereld zorg je ervoor dat de machines die 

meer gevraagd worden eerst gerepareerd worden. Je bent het telefonisch contact voor de klanten 

met technische vragen en bent technisch heel sterk met alles mee. Je staat in voor de verwerking 

van de inkomende machines met schade en staat onze juridische buitendienst & verzekering als 

eerste aanspraakpunt bij. Je houd ook een lijst bij van welke machine(s) waar defect staan en laat 

deze in samenspraak met de dispatching overvoeren naar de hoofdcentrale voor reparatie.  

- Telefonisch aanspreekpunt voor technische problemen 

- Aansturing depannages techniekers binnen- en buitendienst 

- Opvolgen schades eigen machine- en wagenpark 

- Opvolging immatriculatie machine- en wagenpark 

- Ondersteuning verzekerings - en juridische buitendienst 

- … 

Profiel: 

- Geen 9 to 5 mentaliteit 

- Stressbestendig 

- Technisch heel sterk  

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

ervaring. 

- Je kan werken met test- en diagnoseapparatuur en technische schema's interpreteren. 

- Enige kennis van diesel- en/of benzinemotoren 

- Je hebt kennis van diverse onderdelen (werking elektromotoren, kennis van sensoren, 

hydraulica, elektronische sturingen, …) of bent bereid om dit aan te leren.  

- Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands en vlotte basiskennis Frans.  

- Je beschikt over een rijbewijs B en/of C. CE is een plus. 

- Je bent bereid opleidingen te volgen en jezelf verder te ontwikkelen in het bedrijf.  

Aanbod: 

- Een uitgebreid en afwisselend takenpakket 

- Een gezond en stabiel bedrijf met hoge werkzekerheid. 

- Een goed bereikbare, filevrije werkomgeving. 

- Een aantrekkelijk en marktconform salarispakket met tal van voordelen. 

- Continue bijscholing met technische en andere trainingen. 

- Verdere zaken zijn bespreekbaar. 

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. 


