
Gezocht profiel: 
Junior onderhoudstechnicus 
 
Job omschrijving: 
Als junior onderhoudstechnicus wordt je opgenomen in een team van ervaren onderhoudsmedewerkers.  
Samen met je collega’s van het onderhoudsteam voer je verschillende opdrachten uit. Je krijgt deze 
toegewezen via je directe chef. Deze opdrachten bestaan uit het onderhoud van machines, aanpassingen aan 
installaties, aanpassingen ten gevolge van verbeterprojecten en 5S acties,…  
Samen met je collega’s en afdelingschef zorgen jullie ervoor dat het machinepark optimaal presteert.  
Met jouw technisch inzicht en je eerste ervaring help je het machinepark te optimaliseren. 
 
Persoonlijke competenties: 
Je hebt interesse in techniek en wil hier graag mee aan de slag. 
Je bent gemotiveerd, leergierig en nauwkeurig. 
Je bent handig en praktisch aangelegd. 
Je bent collegiaal en kan zowel in een team als zelfstandig werken. 
Je streeft naar uitstekende kwaliteit in al uw werkzaamheden. 
Je gaat geen problemen uit de weg en zoekt naar een logische en realiseerbare oplossing. 
Je toont initiatief in het zoeken naar verbeteringen in het onderhoud. 
 
Bekwaamheidscompetenties: 
Je hebt praktische basiskennis van mechanica, montagetechnieken, pneumatica en hydraulica. 
Je kan elektrische storingen verhelpen en eenvoudige aansluitingen maken. 
Je kan op een logische en gestructureerde manier storingen zoeken en verhelpen. 
Je beschikt over basiskennis van automatisatietechnieken. 
Je beschikt over technisch inzicht. 
Je kan werken met  een PC en office programma’s.  
 
Ons machinepark: 
Constructie- en plaatbewerkingsmachines, lasrobot, CNC draaibanken, geautomatiseerde transportsystemen, 
chemische reactoren en kunststofverwerkingsmachines, lakstraat, montagelijnen,… 
 
Vereiste studies: 
Een TSO diploma met een technische achtergrond of gelijkwaardig door ervaring 
Je wordt door onze onderhoudstechniekers opgeleid tot je de kneepjes van het vak beheerst.  
 
Talenkennis: 
Nederlands: goed begrijpen en spreken 
Engels: basiskennis 
Duits: basiskennis 
 
Aanbod: 
Tijdregeling: voltijds in dagwerk  
 
Technische problemen laten zich niet of moeilijk plannen. Bij herstelwerkzaamheden willen we dus beroep 
kunnen doen op jou om mogelijke pannes zo snel mogelijk te verhelpen.  
 



Plaats tewerkstelling: 
Tielt 
 
Troeven Vulkoprin: 
Vulkoprin is een middelgrote onderneming met een 90-tal werknemers, gevestigd in West-Vlaanderen.  
Het is een familiebedrijf, waar inspraak en diversiteit centraal staan. 
Vulkoprin is een vooraanstaande producent van polyurethaan elastomeer Vulkollan, onder licentie van 
Covestro (ex-Bayer). In de onderneming worden zwaarlastwielen en technische vormstukken in polyurethaan 
geproduceerd, alsook industriewielen en –rollen in rubber. Enkele sectoren waaraan Vulkoprin levert is de 
heftruckindustrie, de pretparken, de glasindustrie, machinebouwers,… en dit zowel in België als Europa en ver 
daarbuiten. 
Vulkoprin bestaat reeds meer dan 50 jaar en vele van de werknemers kennen een lange anciënniteit in het 
bedrijf.  
www.vulkoprin.be  
 
Solliciteren: 
Vulkoprin NV 
Herderstraat 4 
8700 Tielt 
bij Leen Maes, Personeelsverantwoordelijke 
leen.maes@vulkoprin.be 
051/403 806 
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