
Onderhoudstechnieker 

Korte omschrijving  

Als onderhoudstechnieker ga je aan de slag op onze maintenance afdeling en zal je voornamelijk werken vanuit 
ons magazijncomplex Amos te Verrebroek. Je staat er in voor het onderhoud en de herstellingen van verschil-
lende installaties, gebouwen en nutsvoorzieningen. 

Verantwoordelijkheden 
 Je staat in voor het testen en het onderhoud van de sprinklerinstallaties op onze verschillende magazijnen  

 Je beheert het onderhoud en  herstellingen van de airco’s en verwarmingsinstallaties 

 Je doet controles van de daken op lekken en volgt herstellingen op 

 Je voert water-, elektriciteit– en  gasmeteropnames uit 

 Je doet frequent controlerondes in de verschillende magazijnen 

 Je staat voortdurend in contact met verschillende onderaannemers 

 Je bent het eerste aanspreekpunt voor technische problemen voor onze interne departementen, in samenwerking 

met de teamleaders van de maintenance afdeling 

 Je volgt werkbonnen op en houdt verslagen, checklists en logboeken up to date 

Profiel en competenties 
We zoeken iemand die beschikt over de nodige technische bagage en technisch inzicht. Specifieke kennis over sprinklers of 

loodgieterij is een meerwaarde, maar geen must. Onze ideale kandidaat is flexibel, heeft handen aan zijn/haar lijf en streeft 

voortdurend naar een kwalitatieve service. 

 

 Je bent vertrouwd met en hebt inzicht in het herstellen en onderhouden van verschillende faciliteiten 

 Je hebt een brede technische interesse 

 Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs B 

 Je kan zelfstandig werken en houdt het hoofd koel bij problemen 

 Je werkt veilig en hebt zin voor verantwoordelijkheid, orde en netheid 

Waarom voor Tabaknatie werken? Bij ons ben je niet de zoveelste collega, maar word je familie! Als familiebedrijf 

en tegelijkertijd wereldleider bieden we de expertise van een grote speler met de dynamiek van een kleine onderneming. 

Tabaknatie, opgericht in 1896 is dé specialist in de behandeling, opslag en transport van tabakproducten. Ons bedrijf is 

vooral bekend om haar belangrijke ervaring en knowhow in de tabakswereld. Wij beschikken over gespecialiseerde magazij-

nen (ongeveer 700.000 m²), die de meest geavanceerde technologieën bieden voor opslag en behandeling zodat we een 

hele waaier aan high-quality services kunnen bieden aan onze klanten. 

Overtuigd?  Herken jij jezelf in bovenstaande omschrijving en zie je het al helemaal zitten om deel 

uit te maken van Tabaknatie? Solliciteer dan via onze website www.tabaknatie.be/HRM. Op onze website 

kan je ook terecht voor informatie over de sollicitatieprocedure. 

 

https://www.tabaknatie.be/HRM/

