
   

 

Onderhoudstechnieker 2 ploegen (Izegem) 

 

Over Vandemoortele 

Vandemoortele is een leidende Europese voedingsgroep die kwalitatief hoogstaande 

voedingsproducten produceert en verkoopt. Vandemoortele heeft twee divisies: één voor 

diepvries bakkerijproducten en één voor margarines, culinaire oliën en vetten.  

In 2020 haalde Vandemoortele een omzet van ca. 1,2 miljard euro. Vandemoortele is 

aanwezig in 12 Europese landen met 5.200 werknemers. Het hoofdkantoor is gevestigd in 

Gent. 

Werken bij Vandemoortele betekent dat je alle kansen krijgt om te groeien in een 

mensgerichte en waardengedreven organisatie, waar samenwerking, respect en ambitie 

belangrijk zijn. Met een hoofdkantoor gelocaliseerd in Belgë, zal je deel uitmaken van een 

internationale organisatie met een dynamische, gedreven, ambitieuze en collegiale 

bedrijfscultuur. We geloven dat een meer organische, flexibele cultuur leidt tot een gezonde 

work-life balans, onze medewerkers motiveert en dat we kunnen samenwerken om excellente 

resultaten te behalen. Je zal deel uitmaken van een cultuur die gebouwd is op stuwkracht, 

empowerment, zelf-management en gedeeld leiderschap, een cultuur waar we allen de 

verantwoordelijkheid delen om onze doelstellingen te bereiken. 

 

Jouw verantwoordelijkheidsdomeinen   

Na een intensieve opleiding sta je samen met je collega’s in voor het preventief en curatief 
onderhoud van ons geautomatiseerd machinepark:  

• Je verzorgt het preventief onderhoud en voert de nodige interventies uit bij een defect in 
productie. Hierbij analyseer je technische problemen en bied je een efficiënte oplossing 
op elektrisch en/of mechanisch vlak.  

• Daarnaast wordt je nauw betrokken in optimalisatieprojecten of nieuwe investeringen. 
Je krijgt de kans om te werken met diverse aspecten van het onderhoud: mechanisch, 
elektrisch, pneumatisch, nutsvoorzieningen, sturingen, enz. 

• Je bent, samen met jouw collega’s, verantwoordelijk voor: 
o Het functioneren van de installaties in het magazijn (automatische kranen, AGV’s, 

rollend materieel,…) 
o Het functioneren van productie-installaties 
o Het functioneren van de utilities op de site Izegem. 

• Je overlegt geregeld met collega’s en productieverantwoordelijken en rapporteert aan 
de supervisor technische dienst. 
 



   

 

Over jou 

• Je bent bereid om in 2 ploegen (06-14 en 14-22) te werken. 

• Je hebt een goede kennis van MS Office en SAP. 

• Je hebt een goede kennis van Nederlands. 

• Je werkt veilig, ordelijk en gestructureerd en hebt kennis van 5S. 

• Je bent bereid om in verschillende ruimtes te werken met wisselende temperaturen. 

• Je ondersteunt en promoot de hygiëne-, kwaliteits- en veiligheidsvoorschriften die 
gangbaar zijn in een voedingsbedrijf. 

• Je hebt ervaring als medewerker van een technische dienst of  technische ervaring in een 
productieomgeving. 

• Je hebt een technische studierichting gevolgd (bachelor of hoger secundair onderwijs 
elektromechanica, elektriciteit of mechanica) en hebt een brede theoretische en 
praktische kennis. 

 

Wat bieden we jou? 

• Een familiaal en internationaal bedrijf met hoofdkantoor in België en een enthousiast en 
collegiaal team in onze historische gebouwen in Izegem. 

• Een stimulerende werkomgeving met veel mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling 
en groei in een open, dynamische en mensgerichte bedrijfscultuur. 

• Hoogwaardige producten en een succesvolle internationale marktpositie. 
• Een aantrekkelijk salaris met interessante extra-legale voordelen: 

o Een brutouurloon (incl. ploegenpremie) in verhouding tot jouw competenties  
o Een bruto anciënniteitspremie per uur vanaf 2 jaar anciënniteit 
o Vervoerskosten volgens de wettelijke barema’s en een fietsvergoeding van 

0,24€/km heen en terug 
o Maaltijdcheques van 8€/volledig gepresteerde dag 
o Ecocheques van 250€ netto per kalenderjaar , pro rata tewerkstelling per kwartaal 
o Cadeaucheque van 40€ netto per kalenderjaar, pro rata tewerkstelling per 

kwartaal 
o Vakantiegeld (betaald door het Vakantiefonds van de sector) en eindejaarspremie 

(betaald door Vandemoortele) 
o Een pensioenplan  
o Hospitalisatieverzekering 
o De mogelijkheid tot fietsleasing 
o Vakantie: 

▪ Max. 20 dagen wettelijke vakantie 
▪ 20 CR-dagen (compensatierust) (onbetaald, verrekend in brutouurloon) 
▪ 3 CAO-dagen 

o Er is 2 weken collectief verlof in de zomer (week van 21/07 en de week erop) 
• Appreciatie voor wie je bent en voor wat je doet. 



Onderhoudstechnieker 2 ploegen 2021 – bijkomende informatie 
 
• Hoe ziet het team eruit waarin de onderhoudstecnieker actief zal zijn, aan wie 

rapporteert hij/zij? 
 
De technische dienst in Izegem is zeer ruim, bestaande uit: 

1) investeringsprojecten  
2) reliability (verhogen van betrouwbaarheid)  
3) werkvoorbereiding en planning 
4) uitvoering. 

De onderhoudstechnieker rapporteert aan de technische supervisor, die in dagregime 
werkt. 
 

• Wat is de technische uitdaging in deze positie en waarom is dit interessant voor 
de onderhoudstechnieker?  
 
Voor de onderhoudstechnieker voor het magazijn 
Je bent verantwoordelijk voor de utilities en gebouwenbeheer. 
Daarnaast kan je zelfstandig interventies uitvoeren aan de hoogbouwkranen, het rollend 
materieel en de automatisatie palletisatie-installaties, het onderhoud uitvoeren – al dan 
niet samen met externe firma’s. 
In deze functie vervul je ook een permanentierol. 
 
Voor de onderhoudstechnieker voor productie 
Je lost storingen op, voert geplande werken en onderhoud uit op onze productiemachines. 
Je komt in aanraking met de nieuwste technologie (robots, cobots, automatische 
palletisers, complexe verpakkingsmachines,…). 
Je wordt ook ingezet om samen met de cel reliability aan verbeteringen te werken om 
technische stilstanden te vermijden. 

 
• Hoe is de verhouding tussen het geplande onderhoud en storingen?  

 
Storingen zijn ongeveer 25% van de tijd. De rest zijn geplande werken en onderhoud. 
 

• Aan welke toekomstige projecten kan de onderhoudstechnieker meewerken?  
 
Als er een nieuwe installatie geplaatst wordt, wordt er een onderhoudstechnieker 
betrokken, die de machine mee zal testen bij de machinefabrikant en helpt om de machine 
daarna op te starten in onze productie. 
 

• Wat zijn de doorgroeimogelijkheden binnen Vandemoortele? 
 
Vele bedienden in de technische dienst zijn doorgegroeide onderhoudstechniekers. 
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