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Customer Technical Specialist (voltijds)  
 

Ben jij op zoek naar een gevarieerde job met veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheden? 
Wil je deel uitmaken van een hecht team, werken met moderne technologie en er zo mee 
voor zorgen dat onze klanten veilige voedingswaren produceren?   

Bij Tensio maken we professionele reinigings- en desinfectieoplossingen voor de 
voedingsindustrie. Voedingsbedrijven die vlees, vis, gevogelte, groenten en fruit, brood en 
banket, kaas en zuivel, bier, frisdrank en water produceren zijn onze klanten.  

Door ons rijk gamma aan professionele reinigings- en desinfectiemiddelen, op maat 
gemaakte technische oplossingen, en on-site dienstverlening, waken we mee over de 
voedselveiligheid bij onze klanten. 

Ons Customer Technical Team staat in voor continue verbetertechnologie bij onze klanten. 
Wil jij mee je schouders zetten onder de verdere uitbouw van dit team? 

 

Jouw verantwoordelijkheden 

• Assemblage van doseerinstallaties en schuimtoestellen 
• Installatie en onderhoud van doseerinstallaties bij klanten 
• Technische interventies bij klanten 
• Klantencontact en advies over doseer- en schuimtechnologie 
• Beheer en onderhoud van technisch magazijn 
• Beheer van agenda, planning en rapportering 

 

Persoonsgebonden competenties 

• Je bent een teamplayer met verantwoordelijkheidsgevoel en zin voor initiatief  
• Je vindt veiligheid, orde en netheid belangrijk. 
• Je denkt klantgericht en bent nauwkeurig. 
• Je bent gemotiveerd. 
• Je hebt een flexibele werkhouding. 
• Je beschikt over een geldig rijbewijs en aanvaardbare rijervaring (2 jaar). 
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Aanbod 

• Een afwisselende en uitdagende job in een innoverend en betrouwbaar bedrijf. Na 
een degelijke interne opleidingsperiode bieden we de kans om verdere competenties 
te ontwikkelen via externe opleidingscentra. 

• Het marktconforme loon is aangevuld met extralegale voordelen (o.a. 
maaltijdcheques). 

• Werken gebeurt hoofdzakelijk tijdens de week en overdag, maar uitzonderlijk is het 
ook vereist om in het weekend en ’s nachts te werken. 

• We bieden de keuze om 38, 39 of 40 uren/week te presteren waardoor extra 
vakantiedagen mogelijk zijn (ADV-dagen of arbeidsduurverkorting). Dit is 
bespreekbaar. 

• Je komt terecht in een gemotiveerd en enthousiast team. 
• De mogelijkheid bestaat om per direct te starten. 

Vereiste studies 

• A2 of bachelor elektromechanica/elektriciteit/elektronica 
• Ervaring in technische ondersteuning van klanten is een pluspunt 
• Je kan goed overweg met het Office pakket en software 
• Interesse in technologie en automatisatie 

Talenkennis 

• Nederlands (Zeer goed) 
• Frans (goed) 
• Engels is een + 

Contract 

• Voltijds 
• Contract van onbepaalde duur 

Plaats tewerkstelling 

Tensio bv 
Hoofdzakelijk in ons technisch magazijn – Spoorweglaan 91A te 9120 MELSELE 
 
Hoofdzetel - Doornpark 36 te 9120 BEVEREN-WAAS 

 

Waar en hoe solliciteren? 

Via e-mail: jobs@tensio.be 
Contact: Dhr. Wim Lampaert 
Solliciteren met CV 
Motivatiebrief toevoegen 
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