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VAN THUYNE GEWELVEN BVBA 
Emiel Clausstraat 98, 8793 Waregem 
Tel.: 056/60.80.20  -  Fax.: 056/61.11.86 

 

 
 
 
 
 

 

Vacature onderhoudstechnieker  
 
Van Thuyne produceert een breed gamma aan vloerelementen : gewapende en voorgespannen gewelven, predallen, balken en 
kolommen.  Onze machines worden onderworpen aan verschillende producten waardoor ze regelmatig onderhoud nodig 
hebben om ze vlot te laten draaien. We zijn op zoek naar iemand die instaat voor het onderhoud van die machines op de 
werkplaats. 
Door onze gestage groei zijn wij momenteel op zoek naar een extra onderhoudstechnieker.  
 
Ben jij de onderhoudstechnieker die wij zoeken? 
Je voornaamste verantwoordelijkheden zijn het opsporen en het oplossen van allerhande elektrische en mechanische 
problemen aan verschillende machines van onze plants. Je bent in staat om het productieproces te garanderen en daardoor 
productiestilstanden tot een minimum te herleiden door o.a. door het dagelijkse preventieve onderhoud van het machinepark.  
 
Eventueel ben je bereid om in een 2-ploegenstelsel te werken.  
 
U hebt volgend profiel: 

▪ U hebt minstens een eerste ervaring als onderhoudstechnieker in een productieomgeving achter de rug.  

▪ Je helpt mee aan het curatief en het preventief onderhoud van onze machines en kan storingen opsporen en 

oplossen. 

▪ U voert herstellingen uit aan bestaande installaties door het vervangen van kapotte onderdelen.  

▪ Bij voorkeur kan je overweg met PLC technieken en hebt een (basis)kennis van pneumatiek en hydraulica (of je bent 

bereid je er verder in te verdiepen) 

▪ Bij voorkeur kan je lassen met een halfautomaat.  

▪ Je hebt een passie voor techniek en hebt een hands – on mentaliteit. 

▪ U volgt de veiligheidsvoorschriften strikt na. 

▪ Je kan creatief meedenken en hebt een resultaatsgerichte en probleemoplossende houding.  

▪ Zelfstandig en in teamverband kunnen werken.  

▪ Kennis van andere talen zoals Engels en Frans is een troef..  

▪ U hebt goede communicatieve eigenschappen en bent klantvriendelijk ingesteld.  

▪ Je neemt graag initiatief en ziet verbeteringen waar nodig.  

Aanbod 
We bieden je een boeiende en gevarieerde functie aan in een groeiend en stabiel bedrijf.  
Een interne opleiding wordt voorzien. 
U komt terecht in een dynamisch bedrijf, waar een open communicatie heerst en ruimte is voor eigen inbreng. Wij bieden een 
vaste fulltime job aan en voorzien een aantrekkelijk salarispakket. 
Ben  je geprikkeld door deze vacature en wil je ons team vervoegen dan aarzel dan niet om ons vandaag nog te contacteren.  

 

Contact 
Ben  je geprikkeld door deze vacature en wil je ons team vervoegen aarzel dan niet om uw cv door te sturen en ons vandaag 
nog te contacteren. Dit kan met mevrouw Fien Barra per email op fb@gewelven.be 
of telefonisch op 056 62 08 74 – Emiel Clausstraat 98 – 8793 Waregem. 
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