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Functienaam: Onderhoudstechnicus gerobotiseerde productielijn inlegzolen 

Functieomschrijving:  Je voert herstellingsopdrachten uit die binnenkomen in de 
productie afdeling 

 Je zorgt ervoor dat de robot productielijn ononderbroken blijft 
draaien 

 Je repareert, installeert en onderhoudt onderdelen en machines van 
de productieketen en industriële machines 

 Je zorgt voor goede voorbereiding van reparaties (onderdelen 
verzamelen, administratieve voorbereiding) 

 Je kan diagnose stellen bij fouten of technische problemen en de 
juiste oplossingen bepalen 

 Je stelt tijdig en gedetailleerd service rapporten op en voert de 
service ook zelf uit 

 Je kan werken in digitale platformen voor delen van gegevens, 
manuals 

 Je kan manuals, schema's van leveranciers begrijpen in 
Nederlands, Frans en Engels 

 Je volgt, na een inlooptijd van minimum 2 jaar en indien dit 
noodzakelijk is voor de functie, externe opleidingen 

 Je ondersteunt de productiemanager bij de werkvoorbereidingen, 
opstellen van procedures en protocollen 

 Je zorgt voor een nauwkeurig en ordelijk voorraadbeheer 

 Je ondersteunt de productiemanager bij het loggen van alle 



foutmeldingen en opvolgen van acties 

 Je leert CNC machines manueel bedienen en podologische zolen 
vakkundig af te slijpen 

 Je staat in voor de handling en verzending van inlegzolen naar 
externe klanten 

 Je staat in voor het dagelijks onderhoud en schoonmaak van alle 
productie ruimtes 

 Je voert reparaties uit aan de afdruk- en 3D scantoestellen zowel 
binnendienst als bij een externe klant 

 Je biedt ondersteuning aan de service managers voor de technische 
installatie van een nieuwe klant 

Aantal overblijvende 
jobs: 

1 

Plaats tewerkstelling: Torenstraat 118 
3110 ROTSELAAR 

Type contract: Vaste Job 

Type job: Voltijds 

Arbeidscontract: Onbepaalde duur 

Aanbod en voordelen: Een technisch uitdagende functie binnen een internationaal ambitieus 
bedrijf. De bedrijfscultuur kunnen we typeren 

als no-nonsens, streven naar perfectie, warm menselijk en innovatief. 
Naast flexibele arbeidsvoorwaarden en een 

aantrekkelijk salaris bieden wij je de mogelijkheid tot verdere 
opleiding en ontwikkeling binnen een 

hoogtechnologische omgeving. Je krijgt bij ons de kans om je 
competenties optimaal te ontplooien. 

Momenteel wordt er in het weekend om de twee weken op zaterdag 
gewerkt. 

Tijdsregeling: 2 ploegenstelsel , Weekend 

Gezocht profiel 
Wijzig 

Werkervaring: Minstens 2 jaar ervaring 

Studies: » 3de graad technisch secundair onderwijs (TSO3) 
  » Studiegebied Mechanica - Elektriciteit 
    » Elektromechanica 
Komen kandidaten zonder het juiste diploma maar gelijkwaardig 
in ervaring ook in aanmerking: nee 

Algemene vereisten: Jouw kennis, deskundigheid, ervaring en softskills zijn de 



drijvende kracht achter onze ontwikkeling. Jouw 

klantgerichtheid en verantwoordelijkheidszin zijn natuurlijk 
onmisbaar. 

Talen:  Engels - zeer goed 
 Nederlands - zeer goed 
 Frans - goed 

Rijbewijzen:  B Auto's <. 3,5t en max. 8 plaatsen 

Vakbekwaamheidsattesten:  

Sollicitatieprocedure 
Wijzig 

Contactpersoon: Mevrouw Gratienne Sioncke 
CEO 
Tel 0495271402 
gratienne@borginsole.com 

Sollicitatie-adres: BORGINSOLE 
Torenstraat 89 
3110 ROTSELAAR 

Sollicitatie via:  E-mail: gratienne@borginsole.com 

Cv gewenst: ja 

Motivatiebrief 
gewenst: 

ja 

Extra informatie: Enkel sollicitaties met motivatie job + volledige CV worden in 
aanmerking genomen. Gelieve nota te nemen van de vereiste 
diploma's.  

Beroepsprofiel 
Wijzig 

Competentiesjabloon: Onderhoudsmecanicien 

Jobdomeinen:  Techniek 
 Productie 

Competenties 
Wijzig 

Jobgerelateerd:  Preventieve of correctieve 
onderhoudsinterventies bepalen 
volgens de aard van de 
werkzaamheden (inwerkingstelling, 
productiewijziging, ...) of de 
onderhoudshistoriek 



 De werking van het materiaal, de 
instrumentengegevens (druk, debiet, 
temperatuur, ...) en de kritieke 
punten (slijtage, smering, ...) 
controleren 

 Het preventieve onderhoud van de 
mechanische uitrustingen uitvoeren 
(schoonmaken, smeren, bijstellen, 
aandraaien, ...) 

 Defecte mechanische stukken en 
onderdelen vervangen of herstellen, 
testen en afregelen 
(tandwieldrijfwerk, lagers, 
kettingwielen, ...) 

 De conformiteit van de werking van 
de installaties verzekeren 
(standaardinstellingen, veiligheid, 
milieu, ...) 

 De opvolggegevens van interventies 
registreren en de informatie 
doorgeven aan de betrokken dienst 

 Technische ondersteuning verlenen 
aan de afdelingen productie, 
kwaliteit, onderhoud, ... 

Persoonsgebonden:  Contactvaardig zijn 
 Samenwerken als hecht team 
 Zelfstandig werken 
 Creatief denken (Inventiviteit) 
 Zich kunnen aanpassen aan 

veranderende omstandigheden 
(flexibiliteit) 

 Plannen (= ordenen) 
 Klantgerichtheid 
 Leervermogen hebben 
 Zin voor nauwkeurigheid hebben 
 Resultaatgerichtheid 
 Omgaan met stress 
 Regels en afspraken nakomen 

Bijkomende: Er zijn geen bijkomende competenties 
gekozen. 

 


