
SUPERVISOR TECHNISCHE DIENST
Wat houdt de functie in? 

Wat bieden we aan?

Wat verwachten we van jou?

Plaats van tewerkstelling
• Sint-Niklaas

• Een voltijdse tewerkstelling in een team van gemotiveerde medewerkers
• De mogelijkheid om te leren en te groeien in de functie
• Een gevarieerd takenpakket
• Een aantrekkelijk verloningspakket in verhouding tot je ervaring & inzet

• Je legt de dagelijkse prioriteiten vast 
• Je coacht je team om resultaatgericht en performant te werken
• Je volgt prestaties op 

• Je kan dringende herstellingen vastpakken én opvolgen
• Preventief onderhoud behoort ook tot je takenpakket
• Je staat in voor de meest efficiënte werking van ons machinepark
• Je plant interventies door externe firma’s in en volgt nauwlettend op
• Verbeteringen doorvoeren zie je als een uitdaging
• Je zorgt voor een correcte opvolging en administratie

Je bent verantwoordelijk voor onze productiemachines en productiegebouwen:

Je geeft leiding aan een team techniekers:

Je rapporteert aan onze manager technische dienst

• Je beschikt over een bachelorsdiploma in de industriële wetenschappen - elektro-
mechanica of gelijkwaardig door ervaring bij voorkeur in een productieomgeving

• Je communiceert vlot in het Nederlands
• Je kan zelfstandig en weloverwogen werken
• Je kan je team motiveren om samen het vooropgestelde doel/timing te bereiken
• Je hebt veel verantwoordelijkheidszin en je kan probleemoplossend denken
• Je bent tewerkgesteld in de voedingsindustrie. Bijgevolg moet je de hygiëne en 

veiligheidsvoorschriften steeds nauwlettend naleven. 

Interesse? 
Mail uw CV naar tine.bolsens@charles.eu of bel naar 03/760.12.66



Wie zijn wij? 

Charles is een Belgische producent en distributeur, toonaangevend in de voedingsindustrie. 
Sinds 1935 produceren wij de (h)eerlijkste charcuterie, salades en bereide maaltijden. Stuk voor 
stuk van ambachtelijke topkwaliteit. Het resultaat van een passie voor smaak, doorgegeven van 
generatie op generatie. Gezondheid, dierenwelzijn en milieu staan hoog op onze agenda. Door 
duurzaam te ondernemen, zetten wij ons -dag in dag uit- in voor een betere toekomst voor U 
& voor de volgende generaties. Verder zijn wij een toonaangevend distributeur met een breed 
assortiment, waarbij de servicegraad en betrouwbaarheid primeren.


