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De familiale KMO’s Van Laecke Luc BVBA/Marcom BVBA zijn gelegen te Zedelgem en maken deel uit van de 
Van Laecke Group. Deze is gespecialiseerd in de verkoop en onderhoud van zeef- en breekinstallaties, machines 
voor hout-en afvalrecyclage, industriële oogstmachines en graaf- en grondverzetmachines.  Wij staan voor een 
dynamisch team dat door jarenlange ervaring in de sector, met focus op service en klantentevredenheid, een 
sterke speler is op de markt. 

In het kader van een verdere professionalisering en groei wensen wij ons team te versterken met een:

S E R V I C E T E C H N I E K E R  B U I T E N D I E N S T

Functieomschrijving: 

· Na een grondige opleiding word je verantwoordelijk voor herstellingen en verkoop klaarmaken van de 
machines in ons assortiment  

· Je verricht deze werkzaamheden voornamelijk on site bij onze klanten of in onze werkplaats.
· Je doet een probleemanalyse en communiceert hierover met onze technische verantwoordelijke en de 

planning.

· Je verzorgt demonstraties met de machines uit ons gamma on site bij onze klanten.

Profiel: 

· Je bent een klantgerichte doorzetter, positief ingesteld en resultaatgericht.
· Je hebt een technisch diploma in een relevante richting

(mechanica/elektromechanica/landbouwmechanisatie/lassen/autotechnologie) en bent zeer leergierig.
· Je kunt zelfstandig werken en hebt een eerste werkervaring in een soortgelijke functie.
· Je hebt een hands on mentaliteit en bent flexibel naar arbeidsuren (geen 9 to 5 mentaliteit).
· Je bent diplomatisch en in staat om te gaan met verschillende soorten klanten en hun personeel, gaande 

van een kleine ondernemer tot een industriële structuur. 

AANBOD: 

Je speelt een centrale rol in de zorg voor onze klanten en het voortbouwen van onze focus op service en klantgerichtheid. 
Na een grondige opleiding krijg je een uitdagende en afwisselende job binnen een sterk groeiende KMO. Je krijgt 
continue de kans om je bij te scholen, o.m. via opleidingen bij onze leveranciers. Wij dragen zorg voor een collegiale 
werksfeer waar ieder het beste uit zichzelf kan halen. Wij bieden een aantrekkelijk-, marktconform salaris met een vast 
contract voor onbepaalde duur.   

Interesse?

Mail je cv naar eline@vanlaeckegroup.com of spring even binnen bij ons op kantoor.


