
 

 

Vrachtwagentechnieker met ervaring 

De HCI-groep is een industrieel dienstverleningsbedrijf gespecialiseerd in services rond industriële 

reiniging, hydrodemolition, rioolreiniging, veegwerken en afvaltransporten. 

Kwaliteit, veiligheid en milieu zijn in onze werkfilosofie prioritair. 

De groep bestaat uit HCI nv te Antwerpen, HCO nv te Antwerpen, HCI Industrial Services BV te 

Terneuzen  & Jacobs nv te Olen. Jacobs nv te Olen is een klasse 1 bedrijf waarvoor wij een 

gemotiveerde vrachtwagentechnieker met ervaring zoeken. 

 

Taken en verantwoordelijkheden : 

Wanneer je spreekt over het atelier of de garage van een industriële reinigingsfirma, dan staat dit 

automatisch gelijk aan uitdaging, veel variatie, creativiteit en tijdsdruk. 

Als service verlenend bedrijf moeten we 24u op 24u paraat staan. Dit vraagt natuurlijk heel wat 

inspanning van de garage. Onze reinigingswagens zijn één voor één complexe wagens en staan altijd 

in weer en wind. Goed onderhoud, herstellingen en depannages zijn dus echt een must binnen onze 

dienstverlening 

Voor onze garage zijn wij op zoek naar een ervaren technieker met veel kennis van vrachtwagens en 

eventueel de machineopbouw ervan. De bedoeling is dat je zelf ook bereid bent om nog bij te leren 

over specifieke zaken in ons wagenpark. Je moet in staat zijn om zaken in te schatten, fouten te 

analyseren, een echte creatieveling zijn als het aankomt op herstellingen/aanpassingen, kortom een 

echte allrounder.  

Belangrijke bagage die je moet hebben is vrachtwagenmechaniek, hydraulica, pneumatica, 

elektriciteit, het oplossen van mechanische storingen, pompen, kleppen en laswerken met half 

automaat. 

 

Gezocht profiel 

Wij zijn op zoek naar iemand die enorm gemotiveerd is en die een passie heeft voor techniek op 

diverse vlakken.  

In ons bedrijf hechten wij veel belang aan enthousiasme, gedrevenheid, flexibiliteit en 

veiligheidsbewust werken. Naar communicatie toe met de collega's is het belangrijk dat je goed 

Nederlands spreekt, leest en schrijft. 

 

 



Persoonsgebonden competenties: 

- Resultaatgericht werken 

- Bereid zijn tot leren 

- Zelfstandig werken 

- Veilig werken 

- Klantgericht zijn 

- Sociaal vaardig zijn 

- Nauwkeurig werken 

- Flexibel zijn 

- Werkinstructies volgen 

 

Aanbod en voordelen 

Wij bieden een veelzijdige job aan met verantwoordelijkheid en een competitief loon + extra legale 

voordelen. Je komt terecht in een team van momenteel 6 mensen (5 techniekers en 1 

wagenparkverantwoordelijke). 

 

Interesse in deze boeiende job? 

Neem contact op met: 

JACOBS nv - Industrielaan 27 te 2250 Olen 

Geoffrey Peeters 

geoffrey@jacobscleaning.be - 014 / 21.68.43 

mailto:geoffrey@jacobscleaning.be

