Al meer dan 45 jaar is TVH gespecialiseerd in onderdelen en in de verkoop, het verhuur en het
onderhoud van heftrucks, hoogwerkers en aanverwante industriële voertuigen voor intern transport.
Door onze voortdurende groei zoeken wij voor onze vestiging in Waregem
9 nieuwe collega’s voor in ons atelier:
2 Elektromechaniekers

4 Koermannen

2 Mechaniekers

1 Technieker

Je stelt een eerste diagnose om een duidelijk
beeld te krijgen van de machine en doet
herstellingen aan elektrische werktuigen.

Je stelt een diagnose van mechanische defecten
en voert onderhoud uit aan heftrucks of
hoogwerkers.

Je ontvangt en controleert binnenkomende
machines op de goede werking zodat ze in goede
staat terug naar de klant kunnen vertrekken.

Je voert onderhoudswerken uit volgens de
werkopdracht en voert mechanische herstellingen
uit aan onze toestellen onder begeleiding van een
ervaren mechanieker.

Zowel starters als ervaren technici komen in aanmerking.

Zeg ‘JA’ tegen uitdagend werk in een groeiend bedrijf, met toffe collega’s, mooie arbeidsvoorwaarden
en een aangename werksfeer! Bij TVH krijg je een doorgedreven opleiding on the job en krijg je de
kans om een technisch opleidingsprogramma te volgen in ons eigen Training Center.
Interesse?
Sms jouw naam naar 0474 71 10 79 en we bellen je op om al je vragen te beantwoorden.
Bekijk zeker ook onze andere vacatures op werkenbijTVH.com
TVH GROUP NV

Brabantstraat 15 • 8790 Waregem • Belgium
T +32 56 43 42 11 • F +32 56 43 44 88 • info@tvh.com • www.tvh.com

Al meer dan 45 jaar is TVH gespecialiseerd in onderdelen en in de verkoop, het verhuur en het onderhoud van
heftrucks, hoogwerkers en aanverwante industriële voertuigen voor intern transport. Vanuit de hoofdzetel in
Waregem, groeide dit familiebedrijf uit tot een ware wereldspeler in zijn sector. TVH telt op vandaag meer dan
1800 medewerkers in België, verspreid over de vestigingen Waregem, Gullegem, Antwerpen en Nijvel.

Door onze voortdurende groei zoeken wij voor onze vestiging in Antwerpen
4 nieuwe collega’s voor onze technische afdelingen:
2 Techniekers Atelier

Je ontvangt en controleert binnenkomende
toestellen op de goede werking zodat ze in goede
staat terug naar de klant kunnen vertrekken.

2 (Elektro)Mechaniekers
Buitendienst (Servicetechniekers)

Je gaat ter plaatse bij klanten om de juiste
diagnose te stellen en voert de nodige
herstellingen uit aan de verhuurde of verkochte
toestellen.

Zowel starters als ervaren technici komen in aanmerking.

Zeg ja tegen uitdagend werk in een groeiend bedrijf, met toffe collega’s, mooie arbeidsvoorwaarden en een
aangename werksfeer. Bij TVH krijg je een doorgedreven opleiding on the job en krijg je de kans om een
technisch opleidingsprogramma te volgen in ons eigen Training Center. Voor technische buitendienstfuncties
krijg je een volledig uitgerust bedrijfsvoertuig.

Interesse?
Sms jouw naam naar 0474 71 10 79 en we bellen je op om al je vragen te beantwoorden.
Bekijk zeker ook onze andere vacatures op werkenbijTVH.com
TVH GROUP NV

Brabantstraat 15 • 8790 Waregem • Belgium
T +32 56 43 42 11 • F +32 56 43 44 88 • info@tvh.com • www.tvh.com

