
 

 

 

 

Vacature polyvalent technieker 
 
Je komt terecht in een jong, enthousiast en gedreven omgeving gekenmerkt 
door een aangename en open werksfeer met een sterke no-nonsense aanpak 
waarbij een goede klantenservice en duurzame klantenrelaties centraal staan. 
Als polyvalent technieker sta je onder andere mee in voor de opbouw, de 
plaatsing, de opvolging en het onderhoud van bodemsaneringsinstallaties en 
projecten. Vanuit je technische achtergrond help je meedenken aan de 
ontwikkeling van innovatieve technologieën en de concrete verwezenlijking en 
toepassing ervan. Afhankelijk van je eigen ambities en interesses, zijn er tal 
van doorgroeimogelijkheden met bijhorende verantwoordelijkheden. Je 
verloningspakket wordt in onderling overleg samengesteld op basis van inzet 
en ervaring. Je werkt zowel vanuit de werkplaats in Waregem als op werven 
verspreid over België.  
Wat verwachten we van jou? Je bent graduaat elektromechanica (of 
gelijkwaardig door ervaring), maar je bent vooral handig en hebt een passie 
voor techniek met praktische (basis-)kennis van en interesse voor elektriciteit 
(evt. elektronica), sanitair en algemene bouwtechnieken. Je bent enthousiast, 
leergierig, oplossingsgericht, hebt een heldere kijk op de zaken en houdt van 
afwisseling. Je kan zowel zelfstandig als in groep werken en deinst niet terug 
voor nieuwe uitdagingen en flexibele werkuren. Je bent open en vlot in 
omgang en kan je behelpen in het Frans en het Engels. Je bent bereid om in de 
toekomst af en toe ook korte opdrachten in het buitenland uit te voeren. Je 
bent minstens in het bezit van rijbewijs B en bent bereid om rijbewijs C(E) te 
behalen. Je woont binnen een straal van 20 km rond Waregem.  

Wil je meer weten? Voor meer informatie over deze functie kun je contact 
opnemen met Jeroen Vandenbruwane via mobiel +32 474 36 85 45 of via mail 
jeroen@sodecon.be.  

Heb je interesse? Stuur dan jouw CV met motivatie door aan info@sodecon.be. 
Wij laten jou dan zeker iets weten!  

 

 

 

  

 

  


