
 
ZOEKT 

TECHNICAL SUPPORT MEDEWERKER (M/V) 

HOE ZIET JE TAKENPAKKET ER UIT? 

o Je hebt dagelijks contact met je klanten, zowel voor het bestellen van onderdelen 
alsook voor het inplannen van depannages. 

o Je bent de spilfiguur tussen onze techniekers en de klanten. Je organiseert 
depannages, 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 Je verwerkt de inkomende leveringen, bergt de goederen correct op in het magazijn 
en je registreert deze in het systeem.  

o Je zet afhalingen en verzendingen klaar voor de klanten.  
o De administratieve afhandeling van werkbonnen en garantieclaims behoort ook tot 

jouw takenpakket.  

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

WIE BEN JE? 

o Je behaalde een diploma gericht op elektromechanica, hydraulica, mechanica of 
elektronica waardoor je een technisch onderbouwde achtergrond hebt. Bij voorkeur 
deed je al een aantal jaar ervaring op in een technische omgeving of in the field.  

o Elektrische en hydraulische schema’s hebben geen geheimen voor jou.  
o Een flexibele en servicegerichte instelling is belangrijk, de klanten helpen is jouw 

prioriteit.  
o Je werkt accuraat en gestructureerd, leert graag bij en pikt snel nieuwe zaken op.  
o Stressbestendigheid en klantvriendelijkheid liggen in jouw aard.  
o We zoeken iemand die communicatief en sociaalvaardig is en zowel zelfstandig als in 

teamverband kan werken.  
o Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands en Engels en een basiskennis van 

het Frans.  
o Je kan vlot overweg met MS office toepassingen.  
o Gezien de firma niet bereikbaar is met het openbaar vervoer beschik je over eigen 

vervoer en een rijbewijs B.  

 
 
 
 
 



 

WAT BIEDEN WE JOU AAN? 

o Je komt terecht in een dynamische werksfeer met een team aan ervaren en 
gemotiveerde medewerkers met ruimte voor initiatief.  

o We hanteren een hands-on mentaliteit en korte communicatielijnen.  
o Je kan rekenen op 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 07u30 tot 15u30, één dag werk je tot 16u00.  

 

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 
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