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Hydraulics nv
Hydraulic cylinders – hydraulic units –
manifolds – components – research and
development – maintenance - automation
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FUNCTIEOMSCHRIJVING SERVICE TECHNIEKER

Bedrijfsprofiel
VAPO is een solide KMO en leverancier voor diverse industriële sectoren. VAPO richt zich op het ontwerpen en produceren
van hydraulische cilinders, hydraulische groepen, manifolds en de daarbij horende dienst na verkoop. Een zeer vlakke
organisatiestructuur, een goede onderlinge communicatie, een modern machinepark en een hecht team zorgen voor een
vlotte en correcte afhandeling.

Functies van een service technieker
Na een grondige inwerkperiode op de werkvloer staat u in voor de montage van hydraulische aggregaten, componenten
en mini-aggregaten. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor de technische tussenkomsten en herstellingen op de
werven van onze klanten waarbij u ofwel een nieuwe installatie gaat installeren en opstarten ofwel op zoek gaat naar het
hydraulisch/elektrisch probleem van de installatie. De opdrachten zijn zeer divers waarbij u telkens de juiste technische
diagnose moet stellen om vervolgens problemen onmiddellijk ter plaatse op te lossen. U bent in staat een duidelijke
diagnose te vormen op basis van de gegevens die u zelf vaststelt en de informatie die u van de klant ontvangt.
Alle werken dienen op een kwalitatieve en veilige manier uitgevoerd te worden. De vooropgestelde veiligheidsmaatregelen
dienen in acht genomen te worden alsook de voorziene arbeidstijden. Klanten met een storing of defect wensen duidelijke
informatie en willen onnodige stilstand zoveel mogelijk vermijden. Snel de juiste beslissing nemen en stressbestendig zijn is
dan ook een must. Na het oplossen van het probleem overleg je met de klant en start je samen met hem machine terug op.
Alles dient uitvoerig getest te worden zodat de klant weet dat het probleem is opgelost. U laat hem ook weten wat u exact
hebt uitgevoerd en kijkt of dit probleem in de toekomst kan vermeden worden. Misschien kan periodiek onderhoud een
oplossing zijn en stelt u samen met de klant een onderhoudsschema op.
Na het uitvoerig testen en de goedkeur van de klant stelt u het servicerapport en geeft dit in duplicaat af aan de klant.

Competenties van een service technieker
-

U kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken
U bent een gemotiveerde en gedreven werker
U streeft naar perfectie
U bent het uitgangbord van het bedrijf en straalt dit ook uit
U bent natuurlijk technisch ingesteld maar u bent tegelijk vlot in omgang en commercieel ingesteld

Profiel
U beschikt over een diploma bachelor en/of master in de studierichting ontwerp –en productietechnologie,
elektromechanica of mechanica. U bent Nederlandstalig. Kennis van Frans is een pluspunt. U bent een enthousiast en
dynamisch persoon. U kan zeer goed op zelfstandige basis werken maar u voelt zich in een groep ook in uw element. U
kan gebruik maken van een bedrijfswagen.

Aanbod
Contract van onbepaalde duur met proefperiode in een financieel stabiele onderneming met een groeiende en
dynamische bedrijfsomgeving. Wij voorzien een competitief salarispakket inclusief extra legale voordelen. U komt
terecht in een boeiende en innoverende functie waarin opleiding en begeleiding centraal staan.

Solliciteren
Met gedetailleerde C.V. + motivatiebrief t.a.v. Stefanie Schacht of mail: stefanie.schacht@vapo.be. Uw kandidatuur wordt
uiteraard vertrouwelijk behandeld.
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