
   

DE UITDAGING: 
Je wordt ingeschakeld in tal van technische projecten doorheen de productieprocessen. Je staat in 
voor het opsporen en oplossen van elektrische en mechanische storingen aan machines en 
installaties. 
Je neemt technische problemen die complexe kennis vereisen voor jouw rekening waarbij je de 
middelen inzet om het probleem zo efficiënt mogelijk op te lossen. We verwachten ook inbreng en 
initiatief met betrekking tot de implementatie van nieuwe systemen. Vanuit je hands-on mentaliteit 
ga je actief op zoek naar verbeteringsvoorstellen. Hierbij denk je ook na over de veiligheid op de 
werkvloer. Je rapporteert aan de Production Supervisor en de Maintenance Planner. Je bent een 
teamplayer en je kan vlot communiceren met collega's. 

 
WIE WE ZOEKEN: 

 Je bent in het bezit van een diploma Bachelor Elektromechanica (of gelijkgesteld door jarenlange 
ervaring).  

 Je hebt kennis van elektriciteit, elektronica, pneumatica, hydraulica en 
automatiseringstechnieken. 

 Kennis van PLC-systemen is een pluspunt. 
 Je bent een “doe-type” met een creatieve geest.  
 Je werkt nauwgezet en methodisch en hebt een sterke zin voor organisatie en efficiëntie. 
 Je bent proactief ingesteld en beschikt over de nodige verantwoordelijkheidszin. 
 Je bent flexibel en levert nauwkeurig werk af.  

 
WIJ BIEDEN: 

 Je komt terecht bij Groep Verhelst, een financieel gezond bedrijf met een familiale werksfeer 
 Contract onbepaalde duur. 
 Ruimte om zelfstandig te werken en ondernemerschap te tonen 
 Een boeiende job met veel variatie 
 Een lange én mooie carrière bij Groep Verhelst, bij ons ben je nooit uitgeleerd 

 
 

Onderhoudstechnieker (m/v) 
 

Contacteer Eva Mahieu op 059 25 55 27 
of mail naar jobs@werkenbijverhelst.be 
Stationsstraat 30 – 8460 Oudenburg 

 



  
    

In de snel evoluerende wereld van de techniek laat de Groep Verhelst zich niet onbetuigd. Gesterkt door een 
jarenlange ervaring is de onderneming uit Oudenburg vastberaden aan elke nieuwe technische uitdaging het 
hoofd te bieden. Om dit te bereiken wordt samen met de klant (onze bedrijven) gezocht naar de meest optimale 
oplossing voor technische hindernissen. Een moderne vloot van wagens, machines en equipement staat ter 
beschikking. 
 
Garagebedrijf staat in voor het onderhoud van rollend materiaal, gebouwen en machines van de Groep Verhelst.  

 

Garagebedrijf Verhelst & Cie 

Facturatieadres: 

Stationsstraat 30 

8460 OUDENBURG 

 

RSZ nr:   064/0653990-48 

BTW nr:   BE 0405.298.068 

Paritair comité nr: 112 

Ploegensysteem:  dag 

 

Een naam die staan voor een veelheid aan vakkennis: in aannemingen en 

bouwmaterialen, in ruwbouw en afwerking, in bouwmaterieel en het 

storten van bouwafval, in transport en havenlogistiek. Met maar één doel: 

precies beantwoorden aan de verwachtingen van onze klanten. 

 

Foto 1: PLC sturing. 

Foto 2:Frequentieregelaars. 

Foto 3: Automatische productie tralieliggers. 

 


