
 
ZOEKT 

TECHNICAL SUPPORT MEDEWERKER 

WIE ZIJN WIJ? 

De rode draad die sinds jaar en dag door GM Recycling loopt, is te vatten in één enkel 
krachtig woord: Passie. Passie voor brekers en zeefmachines. Passie voor onze klanten. 
Passie om altijd nét dat stapje meer te zetten. Waar anderen er de brui aan geven, daar 
begint GM Recycling. 

WIE BEN JIJ? 

o Stressbestendig, klantvriendelijk en servicegericht.  
o Sociaalvaardig en zelfstandig, maar ook een teamplayer.  
o Accuraat en leert graag bij en pikt snel nieuwe zaken op.  
o Afgestudeerd in een richting elektromechanica, hydraulica, mechanica of elektronica. 

Bij voorkeur met een aantal jaar ervaring in een technische omgeving of in the field, 
maar dit is zeker geen must! 

o Elektrische en hydraulische schema’s kunnen lezen. 
o Nederlandstalig en een echte Englishman, avec connaissance de base du français 
o MS Office heeft geen geheimen voor jou.  
o Chauffeur rijbewijs B met eigen vervoer.  

WAT IS JOUW TAKENPAKKET? 

o Klanten helpen met bestellen van onderdelen en inplannen van depannages.  
o Je bent de tussenpersoon tussen technieker en klant. Je biedt ondersteuning aan 

onze techniekers door het nodige werkmateriaal klaar te zetten en biedt technische 
ondersteuning tijdens de interventies van de binnen- en buitendienst. 

o Inkomende leveringen, afhalingen en verzendingen administratief verwerken en 
registreren in het systeem.  

o De administratieve afhandeling van werkbonnen en garantieclaims behoort ook tot 
jouw takenpakket.  

Kortom: Je bent dé belangrijke schakel tussen klanten, leveranciers en techniekers! 

 
WAT BIEDEN WE JOU AAN? 

o Een dynamische werksfeer met een team aan ervaren en gemotiveerde 
medewerkers met ruimte voor initiatief.  

o Een hands-on mentaliteit en korte communicatielijnen.  



 

o Een marktconform salarispakket, dat erkenning geeft aan je reeds opgebouwde 
kennis en ervaring.  

o Een voltijds, vast bediendencontract van onbepaalde duur (eventueel na interim).  
o Uren: maandag tot vrijdag van 08u00 tot 16u00. 1 dag per week werk je tot 16u30.  
o Last but not least: super fijne collega’s!  

 

Heb je een passie voor recyclingmachines en zin in een gevarieerde en uitdagende job 
binnen een stabiel en ambitieus familiebedrijf? Werk je graag in team en draag je 

klantentevredenheid hoog in het vaandel? Aarzel dan niet en reageer nu! 
Mail je motivatie en CV naar emma@gmrecycling.be 

 
 
 

GM RECYCLING 
Krommeveldstraat 1 

9971 Lembeke 
09/378.39.47 
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