
 

Vacature Technieker (rollen materieel, technische installaties, machines) 

Introductie 

Wie zijn wij? 

Bruco Group Belgium is dé specialist als het gaat over de duurzame inzameling & 
verwerking van al uw afvalstromen. Zowel bedrijven, overheidsinstellingen als 
particulieren kunnen bij ons terecht. 
  
Wat doen wij? 
Ons uitdaging bestaat erin om voor elke afvalstroom de beste en meest duurzame oplossing 
te vinden.  Wij ontzorgen de klanten van A tot Z van hun afvalbeleid, dit aan zéér scherpe 
tarieven & een ongekende topservice.  
De inzameling van het afval kan gebeuren via onze waaier aan inzamelmiddelen: 
afzetcontainers, zelfperscontainers & rolcontainers.  
Daarnaast hebben wij op elke locatie en containerpark waar men elke werkdag afval kan 
aanleveren.  
  
Waar kan u ons vinden? 
Wij bedienen momenteel onze klanten vanuit Wijnegem, Kruibeke, Hamme, Sambreville, 
Oostende & Dessel. 

Functie, verwachtingen & aanbod 

De Job omschrijving in een notendop, Technische functie 

• Je zorgt dat de technische installaties, machines en rollend materieel perfect 
blijven werken. Daarbij volg je de opgestelde onderhoudsplanning op en voer je 
deze  uit op zelfstandig basis of samen met je collega. 

• Wanneer er een storing of defect is, ga je onmiddellijk aan de slag om dit op te 
lossen.  

• Zie je een mogelijkheid om een machine nog beter te laten draaien? We horen het 
graag! 

• Je beheert technische wisselstukken. 

• Je kan werken in een flexibel uur systeem 

Verwachtingen 
• Je bezit bij voorkeur een diploma in een technische richting of bent gelijkwaardig 

door ervaring 
• Je hebt sterk inzicht/kennis in/van electriek/mechanica en je wil met plezier 

hierin bijleren. 
• Je kan elektrische schema’s correct lezen en interpreteren. 
• Je kan goed samenwerken met collega’s en werkt oplossingsgericht. 
• Je bent niet kleurenblind en je hebt geen hoogtevrees. 
• Je spreekt en begrijpt vlot Nederlands. 
• Beschikt over een rijbewijs B, en C, CE is een pluspunt 
• Van nature ben je stipt, nauwkeurig en verzorgd. 

 



 
Aanbod: 

Loon volgens, in overeenstemming met ervaring en kennis.  

Solliciteren?  

• Contactpersoon: Steven De Mulder 

• Mail: Steven.De.Mulder@Bruco-containers.Com 

• Gsm : 0479 30 58 80  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