
Service- en onderhoudstechnieker 
 

Contract: arbeider 37.5u 

 

Wie zijn we? 

Kärcher Van Mol in Temse mag zich het grootste verdeelcentrum ter wereld van het 

befaamde Duitse merk van reinigingstoestellen noemen.  

Hiermee vertegenwoordigen wij de centra verantwoordelijk voor Oost- en West-Vlaanderen. 

Sinds januari 2023 zijn we gegroeid tot een internationaal bedrijf door een vestiging in Goes 

(Nederland) te openen. 

Ondertussen blijft Kärcher Van Mol dus groeien tot een bedrijf met 50+ werknemers maar 

behoudt, meer dan ooit, zijn familiale karakter.  

 

Wat zoeken we? 

We zijn op zoek naar een nieuwe servicetechnieker voor binnen- en buitendienst. Hier werkt 

je nauw samen met de servicemanager en het technische personeel. 

Je komt terecht in een omgeving waar productkennis niet onbelangrijk is. Hiervoor krijg je 

uiteraard de nodige ondersteuning. 

 

Wat zijn jouw verantwoordelijkheden? 

Je staat in voor het onthaal van onze servicedienst. Hierbij komt het registreren, verwerken en 

opvolgen van serviceaanvragen voor onze professionele klanten. 

Hierbij staan klantvriendelijkheid en maken van correcte afspraken op de eerste plaats. 

Verder zal je de herstellingen en onderhoud van onze toestellen en machines voor jouw 

rekening nemen. 

 Je staat in voor het administratief registeren en opvolgen van de aanvraag. 

Je krijgt ondersteuning van en rapporteert aan de servicemanager 

 

Waarom jij? 

Je plaatst de klant op de eerste plaats en kan deze op een correcte manier te woord staan. 

Je hebt een technische opleiding genoten zoals: Elektromechanica, elektriciteit en/of  

electronica. Bovendien weet je je weg rond pneumatische en hydraulische systemen. 

Je bent zeer nauwkeurig en goed georganiseerd.  



Je werkt graag zelfstandig en neemt de verantwoordelijkheid op voor jouw taken. 

Stressbestendigheid en collegialiteit draag je hoog in het vaandel. 

Je spreekt en schrijft perfect Nederlands 

 

Extra troeven? 

Je hebt een rijbewijs CE 

Je hebt ervaring in de technische sector en bent bekend met het technieker-vakjargon. 

Je werkt met pc-programma’s 

Je spreekt ook een mondje Frans 

 

Wij bieden: 

Een vrije werkomgeving met een vlakke structuur in een groeiende KMO met familiaal 

karakter. 

Een marktconform salaris aangevuld met extralegale voordelen zoals maaltijdcheques & 

ecocheques. 

Aantrekkelijke uurregeling van 37.5u/p.w. 

 

Interesse? 

Neem dan contact op met Patrick Vlaminck in ons filiaal in Temse. 

Tel: 052/46 99.42 – 052/46.99.41 

Email: vm@karchervanmol.be 

 


