
Snel opsporen van storingen en zorgen voor doeltreffende 
oplossingen op lange termijn.

Verantwoordelijkheden:

Algemeen en preventief onderhoud van de:
• installaties: watertechnisch, perslucht, verwarmings-

pompen, infrastructuur
• infrastructuur: serre, kantoren, sociale ruimtes
• rollend materieel: buisrailkarren, transpaletten, 

heftrucks, opvolgen van de wkk’s

Actief meedenken in functie van optimalisatie op technisch 
vlak.

Contact met externe firma’s voor het oplossen van 
complexere storingen.

Aansturen van 2 à 3 arbeiders voor eenvoudige 
onderhoudstaken en coördineert herstelwerken of kleinere 
projecten.

Interesse in de job?

Stuur dan je CV en een korte motivatie 
naar Gert Pelkmans via 

gert.pelkmans@denberkdelice.be

Je kandidatuur wordt discreet behandeld en je kan rekenen op een persoonlijk antwoord
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Technieker

Den Berk Délice

Den Berk Délice is toonaangevend specialist in smaaktomaten van 
topkwaliteit. Verspreid over 9 productie locaties, teelt en vermarkt 
het tomaten met veel oog voor kwaliteit, partnerschap, flexibiliteit 
en duurzaamheid. Voor en door mensen. Dagelijks werkt een ge-
motiveerd team van meer dan 700 mensen mee aan onze missie; 
de consument 365 dagen per jaar laten genieten van de lekkerste 
smaaktomaat.

Onze technische dienst staat in voor het uitvoeren van algemeen 
onderhoud en reparaties aan machines en infrastructuur. Door 
onze sterke groei zijn we op zoek naar een technieker/elektricien 
en een allround technieker.

Technieker

Voltijdse functie

Wat mag je van ons verwachten?

Een gewaardeerde rol in een jong, dynamisch team

Opleiding, coaching en ondersteuning

Een gevarieerde uitdaging in een sterk groeiende 
onderneming.

Een aantrekkelijk loonpakket in lijn met je ervaring 
en kennis

Profiel:

Je beschikt bij voorkeur over een technische 
opleiding (bv. elektromechanica) of je hebt affiniteit 
met techniek.

Je hebt een brede kennis/ interesse op verschillende 
technische vlakken: elektrisch, elektronisch, 
mechanisch, pneumatisch, watertechnisch, ... .

Werkervaring is een meerwaarde, maar geen must.

Je bent sterk organisatorisch en hebt steeds oog 
voor veiligheid.

Je bent voldoende perfectionistisch en je kunt zelf-
standig werken.


