
VACATURE ALLROUND MONTEUR 
 

Ben je gepassioneerd door techniek & bouwmaterieel voor recycling & grondverzet?  

Hou jij van afwisseling in je werk en de uitdaging aan te gaan om het verschil te maken voor 

onze klanten? 

Krijg jij energie van uitdagingen, het oplossen van problemen en kan je niet wachten om zelf 

aan de slag te gaan?  

Wat ga je doen als allround monteur bij Van Laecke Group?  
Geen één dag hetzelfde, geen één machine hetzelfde. Je houdt het machinepark van onze 

klanten in topconditie door het uitvoeren van onderhoud en reparaties aan hydraulische en 

elektrische systemen.  

Van deze werkzaamheden vindt zo’n 60% plaats in onze goed uitgeruste werkplaats in 

Houten, en zo’n 40% bij onze klanten, landelijk. Hiervoor krijg je een eigen servicebus ter 

beschikking.  

 

In deze veelzijdige technisch uitdagende functie, ga jij je vooral focussen op de volgende 

werkzaamheden: 

- Verhelpen van storingen en uitvoeren van onderhoud en reparaties in onze 

werkplaats of op locatie  

− Verzorgen van demonstraties met onze machines bij klanten en op vakbeurzen 

− Het technisch op orde brengen van onze gebruikte machines zodat deze weer 

kunnen worden verkocht door je collega’s van sales  

− Aflevering klaarmaken en in bedrijfstellen van nieuwe machines op locatie bij onze 

klanten 

− Contact onderhouden met klanten en leveranciers bij technische vraagstukken 

− Ondersteunen bij magazijnwerkzaamheden  

  

Wat neem je mee als talenten?  
- Minimaal MBO werk & denk niveau in technische richting 

- Enige jaren relevante werkervaring  

− Kennis van hydrauliek, mechaniek, elektrotechniek 

− Communicatief vaardig in het Nederlands & Engels (basis) 

− Zelfstandige werker met eigen initiatief, proactief en ondernemend 

− Een echte sleutelaar die niet bang is voor vieze handen 

− Rijbewijs B (BE is een pré) 

− Doorzettingsvermogen om tot een gepaste oplossing te komen voor ons klant, hierbij 

heb je geen 9 to 5 mentaliteit 

 

Voldoe je niet aan alle eisen? Geen probleem, we helpen je graag op weg! 



Wat bieden wij aan?  
- Een uitstekend salaris vanaf €2.500,- op basis van je achtergrond 

- Bij geschiktheid zo snel mogelijk een vast contract  

- Werken binnen een klein, gezellig & hecht team met korte lijntjes  

- Zowel werken in de werkplaats als op locatie  

- Zeer veelzijdige en uitdagende functie met veel vrijheid  

- Een diversiteit aan machines én techniek, je leert elke dag bij! 

- Training on the job en leverancierstrainingen 

- Werken met A-merken 

 

Join the family!  
De Van Laecke Group bestaat uit 2 vestiging. Onze Nederlandse vestiging zit in Houten en 

de Belgische vestiging in Zedelgem (nabij Brugge). Wij zijn gericht op de verkoop en het 

onderhoud van machines voor de recyclingsector.  

De familiale sfeer binnen ons bedrijf is vanaf het eerste moment voelbaar. We vormen een 

hecht klein team waarbij werkplezier en een uitstekende service, hoog in het vaandel staan, 

en waarbij we elkaar helpen waar nodig. 

Interesse? Of toch nog wat vragen?  

Stel al je vragen of mail je cv naar yildun@vanlaeckegroup.com.  

Bellen mag natuurlijk ook altijd op 06-1005 94 78 en we vertellen je alles over de mooie 

functie en ons bedrijf.  
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