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Gemotiveerde technisch medewerker (voltijds) 
 
Als technisch medewerker kom je terecht in een jong, klein, gemotiveerd en enthousiast team.  
Je bent samen met je collega verantwoordelijk voor de bouw, het leveren, het in dienst stellen en het 
onderhoud van technische toestellen en installaties van Tensio bij onze klanten uit de 
voedingsindustrie. Zo waak je mee over voedselveiligheid. 
 
Wat houdt de job in? 
50% van de job: 

• Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van technische interventies bij onze klanten; 

• Je bouwt en stelt technische installaties in dienst bij onze klanten; 

• Je assembleert en maakt technische toestellen verzendklaar voor klanten; 

• Je zorgt voor technische ondersteuning intern bij Tensio in de productie en bent 
verantwoordelijk voor het uitvoeren van kleine reparaties bij storingen; 

 
50% van de job: 

• Je ondersteunt onze collega’s van de buitendienst door het uitvoeren van klantenbezoeken: 
o Je controleert de Tensio doseerinstallaties en schuimunits bij klanten (opmeten 

concentraties) en voert hierbij de nodige herstellingen uit 
o Je rapporteert hierover via Tensio eService (specifieke software om rapporten aan te 

maken)  
 
Wie zoeken we? 
Gemotiveerde en betrouwbare medewerkers die de planning en instructies correct naleven, een 
goede fysieke conditie hebben en graag en met plezier werken. Verder dien je vlot met computers 
overweg te kunnen. 
 

• A2 of bachelor elektromechanica/elektriciteit/elektronika; 

• Je bent vlot communicatief in het Nederlands en Frans; 

• Je hebt een geldig rijbewijs en aanvaardbare rijervaring (2 jaar) 

• Je bent een teamplayer met verantwoordelijkheidszin en zin voor initiatief; 

• Je vindt veiligheid, orde en netheid belangrijk; 

• Je bent flexibel naar werkuren toe (aanpassen aan de verlangens van klanten); 

• Je bent betrokken (proactief) en werkt graag. 
 
 
Wat bieden we? 
Een afwisselende en uitdagende job in een innoverend en betrouwbaar bedrijf met mogelijkheid om 
verder door te groeien. 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). 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  


