
 

 

Technisch Bediende - Werkvoorbereider – M/V 

Soliver Waregem, 

Caseelstraat 124, 8790 Waregem 

Soliver Waregem is een onafhankelijke Belgische producent van bouwglas. 

Al meer dan een halve eeuw wordt er bij Soliver Waregem graag en met veel passie gewerkt. Want 50 
jaar toonaangevend in Vlaanderen als producent van isolatieglas, dat kan echt wel tellen. Maar bovenal 
is Soliver Waregem een bedrijf dat continu investeert en moderniseert! 

Investeren in mensen staat er centraal: dat bewijzen de 46 trouwe medewerkers die blijven 
meegroeien met het bedrijf. Een strikt aanwervingsbeleid en professionele begeleiding zijn hierbij de 
sleutels tot succes! Maar daarnaast is het ook gewoon aangenaam werken in hun moderne burelen en 
professioneel en uitgebreid machinepark. Wat een maximum aan flexibiliteit verzekert. Door deze 
succesvolle combinatie maakt Soliver Waregem vandaag op jaarbasis circa 105.000 m² isolatieglas! 

Soliver Waregem heeft als doel verder te excelleren met haar medewerkers. In de assemblage van het 
isolatieglas wordt er geïnvesteerd in hoogwaardige nieuwe coatings, alsook in de uitbreiding van het 
bestaande machinepark. De plaatsingscapaciteit werd opgetrokken naar 10 plaatsers voor het plaatsen 
van bouwglas op de werven van het Soliver Waregem cliënteel. 

Na een uitgebreide marktanalyse, wenst Soliver Waregem haar administratieve afdeling verder uit te 
bouwen naar de bestaande B2B klanten toe.  

Daarom kijken we uit naar een gedreven technisch bediende-werkvoorbereider die de afdeling kan 
ondersteunen in haar groei. 

 

Waaruit bestaat je takenpakket? 

Als technisch bediende krijgt u te maken met een gevarieerd takenpakket, waarbij u steeds 
werkt op maat van de klant: 

✓ technisch ondersteunen van de dossierbeheerders 
✓ het uittekenen en digitaliseren van glas-op-glas hoeken in Autocad 
✓ het digitaliseren van modelruiten en deze productie klaar maken 
✓ het uittekenen van gedetailleerde opmetingen in interieurtoepassingen 
✓ bestellen van toebehoren voor de interieurbeglazing 

  



 
Welk profiel zoeken we? 

Voor deze functie zijn we op zoek naar een technisch geïnteresseerde medewerker die geen 
schrik heeft om nieuwe dingen aan te leren. 

Iemand die: 

✓ collega’s weet te motiveren en enthousiasmeren; 
✓ oplossingsgericht en zeer nauwkeurig werkt; 
✓ klantvriendelijkheid hoog in het vaandel draagt; 
✓ kan planlezen 
✓ basiskennis Autocad 

Daarnaast zijn we op zoek naar iemand die een eerste werkervaring (3-tal jaar - glassector, 
bouw, ramen en deuren) kan voorleggen in een gelijkaardige functie. 

Wat hebben we je te bieden? 

Naast een contract van onbepaalde duur en 32 verlofdagen, biedt Soliver Waregem u een 
resem aan extralegale voordelen gaande van maaltijdcheques, een groeps- en 
hospitalisatieverzekering. Interne opleiding is voorzien. 

Interesse: mail naar dave.cafmeyer@soliverwaregem.com of bel 056/60.37.72 en vraag naar Dave 
Cafmeyer. 

mailto:dave.cafmeyer@soliverwaregem.com

