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Gedreven technical supervisor (voltijds) 
 
Als technical supervisor kom je terecht in een jong, klein, gemotiveerd en enthousiast team.  
Je bent de rechterhand van de technical manager en werkt nauw met hem samen.  Je bent 
verantwoordelijk voor de organisatie, coördinatie en planning van de technische afdeling. 
 
Wat houdt de job in? 

 Aansturen collega’s van de technische afdeling met duidelijke instructies, hulp en steun; 
 Uitwerken van een efficiënte planning voor de collega’s van de technische afdeling en de 

controle hierop; 
 Technisch advies geven aan de collega’s van de technische afdeling en de buitendienst; 
 Uitwerken technische offertes en projecten voor klanten; 
 Uittekenen installaties voor klanten en zorgen voor de goedkeuring van de klanten op het 

ontwerp voordat de installatie wordt geassembleerd; 
 Monteren van installaties conform de interne voorschriften en standaarden; 
 Uitvoeren eindcontrole op de stock en aankoopbehoeften signaleren; 
 Volgen en controleren van de naleving van alle veiligheidsvoorschriften, afspraken en 

kwaliteitsnormen; 
 Controleren van de inhoud van rapporten van de collega’s van de technische afdeling 
 Rapporteren aan de technical manager. 

 
 
Wie zoeken we? 
Gemotiveerde en betrouwbare medewerker die houdt van het hele takenpakket en instructies correct 
naleeft en graag en met plezier werkt.  
 

 Master of Bachelor in de wetenschappen met minimum 5 jaar relevante ervaring 
 Je bent vlot communicatief in het Nederlands en Frans; 
 Je kan vlot overweg met het MS Office pakket; 
 Je bent een teamplayer met verantwoordelijkheidszin en zin voor initiatief; 
 Je vindt veiligheid, orde en netheid belangrijk; 
 Je bent betrokken (proactief). 

 
 
Wat bieden we? 
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 extra-legale voordelen (o.a. 
maaltijdcheques). Werken gebeurt tijdens de dag, en we bieden de keuze om 38, 39 of 40 uren/week 
te presteren waardoor extra vakantiedagen mogelijk zijn. 
 
 
We kijken uit naar de chemie tussen ons!  
Geïnteresseerd om ons team te versterken?  Stuur uw cv en motivatiebrief naar 
veerle.seghers@tensio.be  


