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✓  Natuurlijke koudemiddelen ✓  ISO 9001 

✓  Erkend koeltechnisch bedrijf ✓  VCA-Petrochemie 

Onderhoudstechnieker 

Functieomschrijving 

Voor onze serviceafdeling zoeken wij een ervaren onderhoudstechnieker die ons team kan versterken. 
Samen met jouw collega’s voer je preventieve of correctieve onderhoudsinterventies uit volgens de 
aard van de werkzaamheden of op basis van een onderhoudshistoriek. Je kan ook zelfstandig 
koeltechnische installaties onderhouden en herstellen. Daarnaast lever je technische ondersteuning 
aan andere interne afdelingen. In deze zelfstandige functie werk je vooral op locatie, maar ook 
regelmatig op ons hoofdkantoor in Herentals. 

Profiel 

Je beschikt over: 
• Een technische opleiding, of gelijkwaardig door ervaring. 
• Een koeltechnisch certificaat. 
• Minstens 5 jaar werkervaring als onderhoudstechnieker in een industriële omgeving. 
• Een rijbewijs B. 
• Vlotte beheersing van de Nederlandse taal. 

Indien je over een VCA-attest beschikt is dat een pluspunt. Zo niet, begeleiden wij je bij deze opleiding. 

Je bent: 
• Bereid om zowel verplaatsingen te doen naar onze vestiging in Herentals als naar klanten. 
• Leergierig en bereid om interne opleidingen te volgen en nieuwe kennis op te doen. 
• Bereid om klanten te woord te staan en advies te geven. 
• Geïnteresseerd in een job in een familiale sfeer. 
• Gepassioneerd door techniek. 

Ons aanbod 

• Een job in een groeiend en dynamisch bedrijf met een familiaal karakter. 
• Een competitief salarispakket met extralegale voordelen (mobiliteitsvergoeding, eco-cheques, 

smartphone met abonnement, hospitalisatieverzekering enz.). 
• Een volledig ingerichte camionette voor woon-werk verkeer. 
• Een enthousiaste groep collega’s. 
• Ondersteuning door ervaren professionals. 
• Eigen opleidings- en trainingscentrum. 
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Over Technigroup 

Technigroup is gespecialiseerd in industriële koeltechniek, HVAC voor de industrie, EX- installaties en 
koelmachines op maat. Vanuit onze vestiging in Herentals maken we met onze bedrijfszekere 
concepten, ons vaktechnisch onderhoud en onze snelle service het verschil bij internationale en lokale 
bedrijven in o.a. de voedingsindustrie, de (petro)chemie, de kunststofwereld, drukkerijen, de nucleaire 
sector, de metaalnijverheid en de wereld van de micro-elektronica en IT. 

De 4 basiswaarden van Technigroup zijn: enthousiaste mensen, boeiende techniek, tevreden klanten en 
eerlijk rendement. Al sinds het ontstaan van Technigroup in 1973 worden deze waarden weerspiegeld 
in hoe we iedere dag te werk gaan. We houden van technische uitdagingen en voorzien graag 
innovatieve oplossingen. Door onze flexibiliteit kunnen we zowel grote als kleine projecten aan. In ons 
eigen opleidingscentrum zorgen we ervoor dat onze medewerkers up-to-date blijven over de laatste 
trends in de sector. 

Spreekt deze vacature je aan en heb je interesse om onze collega te worden, stuur dan je CV en 
motivatiebrief naar: sollicitatie@technigroup.be t.a.v. Marleen Van de Put. 
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