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VACATURE ONDERHOUDSTECHNIEKER 

Als onderhoudstechnieker zorg jij dat alles gesmeerd loopt. Je voert het preventief 

onderhoud uit, en bent onze redder in nood bij een defect. Je werkt mee aan 

automatiseringen, en vanuit jouw kennis denk je mee na over verbetervoorstellen.  

Heb jij kennis van elektronica, mechanica, hydraulica en pneumatica? Of wil je je bestaande 

kennis uitbreiden? Kom dan zeker met ons praten.   

 

FUNCTIE 

• Als onderhoudstechnieker voer je preventief en herstellend onderhoud uit.  

• Het preventief onderhoud van de machines bestaat o.m. uit het periodiek vervangen 

van onderdelen, uitvoeren van smeerplan, …   

• Je voert de nodige herstellingen uit bij defecten, met een zo kort mogelijke 

onderbreking.  

• Je werkt mee aan de continue verbetering van de uitrusting, zoals automatisering, 

sturingen en beveiliging. Je signaleert verbeteringsvoorstellen en voert ze mee uit.    

• Terugkerende problemen ga je ten gronde aanpakken en oplossen. 

 

PROFIEL 

• Je hebt een sterke “technische feeling”, m.a.w. je genoot een technische opleiding 

en/of hebt door ervaring een goede technische expertise opgebouwd in het 

onderhoud van machines. 

• Je werkt stressbestendig en nauwgezet, je hebt aandacht voor veiligheid, preventie 

en milieu. 

• Je werkt graag in een omgeving waar je oplossingen kan bieden en je staat open voor 

verbeteringsprojectwerk. 

• Je werkt graag zelfstandig, maar ook teamwerk met je collega’s vind je heel 

belangrijk.  
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AANBOD  

• Een aangename (dag) job in een familiale KMO waar jouw bijdrage en inzet 

gewaardeerd worden.  

• Je komt terecht in een job met veel afwisselende taken.   

• Wij bieden je een opleiding met begeleiding “on the job”, waar je ruimte krijgt om 

initiatieven te nemen en te groeien. 

• Een bedrijf met een onderbouwde langetermijnvisie, waar samenwerken en 

innoveren centraal staan, en dit met respect voor elke medewerker. 

• Je hebt flexibele arbeidsuren en verlofplanning. 

• Pedeo is vlot bereikbaar met wagen of fiets .  

 

SOLLICITEREN  

Is dit de job die bij je past? Mail je motivatie en CV naar HR@pedeo.be t.a.v. Lieven Barbier 

Je mag rekenen op een vlotte en discrete behandeling van je sollicitatie.   

 


