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VACATURE: EQUIPMENT & MAINTENANCE ENGINEER 

Als Equipment & Maintenance Engineer ben je verantwoordelijk voor het beheer van de 

totale uitrusting, van het machinepark tot en met de infrastructuur. Je stuurt het 

onderhoudsteam aan, en werkt nauw samen met de productieafdeling en het engineering 

team.  

 

FUNCTIE 

• Als equipment engineer stuur je het onderhoudsteam aan. Je beantwoordt de vragen 

van de techniekers en zoekt samen met hen naar oplossingen.  

• Je werkt nauw samen met de productieafdeling en met engineering. 

• Je stelt het onderhoudsplan van het bedrijf op, en gaat steeds op zoek naar 

mogelijkheden om dit effectiever en kostenefficiënter te maken. 

• Het beheer van wisselstukken valt onder jouw verantwoordelijkheid, hiervoor zet je 

een efficiënte organisatie op. 

• Je bewaakt de uitrusting en goede werking van de machines. Met jouw acties 

verhoog je de output en de betrouwbaarheid van de hele installatie.  

• Je bent het technisch klankbord van de techniekers en procesingenieurs. 

• Je bent nauw betrokken bij de introductie van nieuwe technologieën. Je bewaakt 

technische aanpassingen en volgt de implementatie van nieuwe projecten.   

• Je staat in nauw contact met externe leveranciers en volgt hen op. 

 

PROFIEL 

• Je behaalde een master Industrieel Ingenieur (bij voorkeur in elektromechanica).   

• Technische affiniteit en interesse is een must, enkele jaren relevante werkervaring is 

een troef. 

• Je hebt kennis van machines op ingenieursniveau. 

• Je bent flexibel en stressbestendig.  

• Je werkt zelfstandig en resultaatgericht, maar je bent evengoed een échte 

teamspeler. 

• Je beschikt over een hands-on mentaliteit, je vindt steeds oplossingen. 

• Je draagt veiligheid, preventie en de milieuaspecten van de onderneming hoog in het 

vaandel.  

• Je hebt een goed analytisch vermogen.  

 



  
 

 
Pedeo NV 
Westerring 25 
B-9700 Oudenaarde 
www.pedeo.be 

T +32 55 33 58 80 
F +32 55 33 58 90 
E  info@pedeo.be 
BTW BE 0443.950.093 
RPR Oudenaarde 

 
 
KBC 443-9000911-96 
IBAN BE65 4439 0009 1196 
BIC/SWIFT KREDBEBB 

 

 

AANBOD 

• Je werkt in een familiale KMO waar je bijdrage en inzet worden gewaardeerd. 

• Een bedrijf met een onderbouwde langetermijnvisie, waar samenwerken en 

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

• Je krijgt begeleiding in de job en er is ruimte voor verdere opleiding. 

• Een competitief salarispakket dat in verhouding staat met je expertise. Een deel van 

jouw salarispakket kan je zelf invulling geven door het flexplan. 

• Je hebt flexibele arbeidsuren en verlofplanning. 

 

SOLLICITEREN  

Is dit de job die bij je past? Mail je motivatie en CV met vermelding van de referentie [417] 

naar gerda@agyss.be. 

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

https://agyss.be/vacatures/equipment-maintenance-engineer-oudenaarde/  

https://agyss.be/vacatures/equipment-maintenance-engineer-oudenaarde/

