
DEN BERK DÉLICE 
Den Berk Délice is toonaangevend specialist in smaaktomaten van topkwaliteit. Verspreid over 5 productielocaties teelt en 
vermarkt het tomaten met veel oog voor kwaliteit, partnerschap, flexibiliteit en duurzaamheid. Voor en door mensen. Dage-
lijks werkt een gemotiveerd team van meer dan 400 mensen mee aan onze missie, de consument 365 dagen per jaar laten 
genieten van een lekkere smaaktomaat. 

Den Berk Délice blijft groeien, en wil haar technische dienst versterken met een:

Technieker (m/v)
Functie
Je komt terecht in ons onderhoudsteam en staat mee in voor het: 
• algemeen en preventief onderhoud van de:

• installaties: watertechnisch, perslucht, verwarmingspompen, ...
• infrastructuur: serre, kantoren, sociale ruimtes, ...
• en rollend materieel: buisrailkarren, transpaletten, heftrucks, ...

• opvolgen van de wkk’s en contact met de externe onderhoudspartner
• snel opsporen van storingen en zorgen voor doeltreffende oplossingen op lange termijn
• contact met externe firma’s voor het oplossen van complexere storingen
• actief meedenken in functie van optimalisaties op technisch vlak
• aansturen van 1-2 arbeiders voor eenvoudige onderhoudstaken
• voorraadbeheer van reserveonderdelen
• coördineren van allerlei herstelwerken of kleinere projecten

Profiel
• Je beschikt over een technische opleiding, bij voorkeur elektromechanica of verwant
• Enkele jaren werkervaring is een pluspunt
• Je hebt een brede kennis/interesse op verschillende technische vlakken: elektrisch, elektronisch, mechanisch,

pneumatisch, watertechnisch,...
• Je bent sterk organisatorisch en hebt steeds oog voor veiligheid
• Je bent voldoende perfectionistisch en je kunt zelfstandig werken

Aanbod
Voor deze voltijdse functie kom je terecht in een jong en dynamisch team, waar je degelijk opgeleid en ondersteund wordt. 
Je krijgt een veelzijdige en verantwoordelijke functie met voldoende uitdaging en dit binnen een enthousiaste omgeving. Het 
loon is marktconform en afhankelijk van je ervaring en kennis. 

Interesse?
Ben jij de geknipte persoon? Stuur dan je cv naar nick@denberk.be . Voor meer informatie kan je contact opnemen met 
Nick Vanthillo.


