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VACATURE: STORINGS- EN ONDERHOUDSTECHNIEKER 

Triplaco-Beveka is een kerngezonde en familiaal geleide onderneming, actief in de productie en distributie 
van hoogwaardig decoratief en functioneel plaatmateriaal voor interieur en exterieur. Sinds 1890 verdienen 
wij elke dag opnieuw het vertrouwen van onze klanten dankzij onze focus op sterke producten, onze 
klantgerichte houding, een sterk netwerk van leveranciers en onze intense samenwerking met 
interieurarchitecten. 
 
Voor onze site in Harelbeke zijn bij op zoek naar een storings- en onderhoudstechnieker. 
 
Functieomschrijving 
Als storings- en onderhoudstechnieker sta je in voor:  

 Het uitvoeren van (preventief) onderhoud aan machines en installaties 
 Het oplossen van storingen en het ondersteunen van productie met je technische expertise 
 Het vervangen van onderdelen van houtbewerkingsmachines 
 Het uitvoeren van algemeen mechanisch werk 
 Het voorstellen, uitwerken en uitvoeren van verbeteringsacties met het oog op een vlot draaiend 

productieproces 
 Het zorgen voor een veilige en nette werkplek 

 
Profiel 

 Je bent in het bezit van een technisch A2 diploma of gelijkwaardig door ervaring.  
 Je bent goed vertrouwd met  techniek en mechanica in het algemeen. Je hebt een goede technische 

basiskennis en een brede technische interesse.  
 Je bent een teamplayer maar moet daarnaast zelfstandig kunnen werken.  
 Je bent leergierig, je durft initiatief en verantwoordelijkheid te nemen en je werkt nauwkeurig. 
 Je hebt oog voor detail, voor orde en netheid.  
 Je denkt oplossingsgericht. 
 Je hebt een attest voor heftruckbestuurder of bent bereid een opleiding te volgen. 
 Affiniteit voor elektriciteit / sturing is een meerwaarde. 
 Verder ben je bereid in een 2 ploegenstelsel (starten 4u55 of 13u) te werken en/of in dag regime 

(starten 7u20).  

 

Aanbod 
Wat krijg je van ons? 

 Uitzicht op een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur 
 Een uitdagende en afwisselende functie in een West-Vlaamse familiale omgeving 
 Je krijgt ruimte om te groeien en initiatief te nemen 
 Een competitief loon, dat rekening houdt met je kennis en ervaring 

 

Solliciteren 
Stuur zo snel mogelijk jouw CV en motivatiebrief naar g.sabbe@triplaco.be  
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