
 
 

Job Omschrijving 
 

 

Job Title: 

 

Technieker binnendienst 

 

Employee: 

 

HR Officer 

 

Job Family: 

 

 

Technical/Engineering 

 

Publication: 

 

 
In Draft/Released for 

Review/Published 

 

Het bedrijf 
     

dk RENTAL beschikt over een uitgebreid machinepark voor bouw en industrie en dit verspreid over gans 

België. Wij bieden de juiste prijzen, snelle leveringen en professionele opleidingen, kortom, de perfecte 

service voor al uw werken in de hoogte! 

dk RENTAL is de Belgische afdeling van Lavendon Group plc, ’s werelds grootste specialist op gebied 

van verhuur van hoogwerkers. Met activiteiten in België, UK, Frankrijk, Duitsland en het Midden-Oosten, 

stellen we meer dan 1.600 werknemers te werk in 11 landen. 

 

 

Doel van de job 
 

Je staat in voor het onderhoud en de herstelling van onze machinevloot die onder andere bestaat uit 

hoogwerkers, verreikers, heftrucks,… 

 

 

Belangrijkste verantwoordelijkheden 
 

 Je stelt een diagnose van elektrische storingen en herstelt ze. 

 Je stelt een diagnose van hydraulische storingen en herstelt ze. 

 Je doet mechanische herstellingen. 

 Je staat in voor het onderhoud en de herstelling van verbrandingsmotoren. 

 Je voert occasionele laswerkzaamheden uit. 

 Je staat in voor het onderhoud van de werkplaats. 

 Je zoekt onderdelen van machines op via de computer. 

 Je voert al deze taken uit met de nodige aandacht voor veiligheid, orde en netheid. 

 

Profiel 
 

 Je hebt een technisch diploma niveau A2 of hoger met specialisatie mechanica, 

elektromechanica, automechanica, elektriciteit, elektronica, … 

 Je hebt goede kennis van mechanica, elektriciteit en hydraulica. 

 Je kan zelfstandig werken. 

 Je bent een teamspeler. 

 Ervaring in de sector is een troef. 

 Je maakt een prioriteit van veilig werken. 

 Je besteedt de nodige aandacht aan orde en netheid. 

 Je bent stipt en punctueel. 

 

Ons aanbod 
 

Wij bieden je een autonome functie met veelvuldige contacten binnen een organisatie met een 

positieve teamspirit. Bekijk zeker onze website! www.dkrental.be 

 

Solliciteren?  

Email: vacatures@dkrental.be 


