
 

PRODUCTIETECHNIEKER M/V 
Soliver Waregem, 

Caseelstraat 124, 8790 Waregem 

Soliver Waregem is een onafhankelijke Belgische producent van bouwglas. 

Reeds meer dan 50 jaar zijn we actief op de Vlaamse markt in het vervaardigen en plaatsen van 
dubbel, triple gecoat glas en het plaatsen van interieurbeglazing en dit voornamelijk in de B-t-B 
markt. 

Soliver Waregem beschikt over een eigen productie aangevuld met een eigen plaatsingsdienst. 
Flexibiliteit in leveringen naar onze klanten, snelheid en kwaliteit zijn dan ook onze troeven. 

Soliver Waregem is door snelle groei op zoek naar een ervaren polyvalente productietechnieker 
woonachtig regio Waregem. 

Waaruit bestaat je takenpakket? 

• Machines / systemen onderhouden volgens richtlijnen machineconstructeur: 
o Periodiek onderhoud dubbelglaslijn 
o Periodiek onderhoud glasbewerkingsmachines 
o Bestellen van technische onderdelen 
o Eerste aanspreekpunt voor de operatoren bij technische storingen 
o Aanspreekpunt van de leveranciers om hen vanop afstand bij te staan bij het 

overnemen van machines 
• Je bent de drijvende kracht in het aansturen van een nette, propere productiehal en spreekt 

de operatoren hierover aan indien nodig 

Welk profiel zoeken we? 

• Electro mechanica met min A2-niveau 
• Je werkt graag met machines en met mensen 
• Je ziet/zoekt graag oplossingen 
• Je bent gemotiveerd om in de glassector te werken 
• Je bent handig en kwaliteitsbewust met een technische achtergrond 
• Je hebt een goede fysieke conditie waar handenarbeid toch een belangrijke rol speelt 
• Je werkt graag veilig en proper 
• Je beheerst de Nederlandse taal; en kan aardig overweg met Engels en Frans. 
• Met PC werken vormt ook geen probleem 

Wat hebben we je te bieden? 

• Een job bij een gerenommeerd bedrijf in de sector; 
• Stabiel werk in een gezonde onderneming 



 
• Goede verloning in een 40-uren werkweek met 32 verlofdagen 
• Flexibele werkuren aangepast aan de onderhoudsplanning 
• Interne & externe opleiding is (uiteraard) voorzien 

Interesse: mail naar hein@soliverwaregem.com of bel 056/60.37.72 en vraag naar Hein Vandepitte 

mailto:hein@soliverwaregem.com

