
Techniekers nachtploeg of  
2 ploegensysteem 

 
 
 
Over Alpro 
 
Alpro is de Europese pionier en marktleider van drinks en 
voedingsproducten (plantaardige alternatieven voor yoghurt en room, 
desserts, margarines) op basis van soja en breidde haar gamma uit met 
plantaardig ijs en drinks gemaakt van amandelen, hazelnoten, cashew, 
rijst, haver en kokosnoot. Alpro’s producten zijn bekend onder de merken 
Alpro® en Provamel®.   
 
Alpro, als specifieke plantaardige business unit binnen Danone met 
hoofdzetel in Gent (België), telt meer dan 1200 werknemers in Europa en 
beschikt over drie productievestigingen in België, Frankrijk en het 
Verenigd Koninkrijk. Alpro commercialiseert haar producten in heel Europa 
en zal de categorie verder uitbreiden buiten de huidige gebieden. Alpro 
realiseerde een omzet van 555 miljoen EUR in 2016 en blijft sterk groeien.   
 
Samen met Danone creëert Alpro kansen voor je persoonlijke en 
professionele groei door training en learning, mobiliteitsprogramma’s, 
nieuwe posities en markten. Je maakt deel uit van een divers netwerk aan 
talenten met wie je ervaringen kan uitwisselen. Door bij de Danone groep 
te komen maak je deel uit van een van de meest toonaangevende en 
innovatieve voedingsbedrijven ter wereld en werk je mee aan de 
“Alimentation Revolution” door via voeding gezondheid te brengen naar 
zoveel mogelijk mensen. 
 
Meer info via www.alpro.com  
 
 
Jouw rol 
 
Samen met je collega’s sta je als onderhoudstechnieker in voor het 
curatief en preventief onderhoud van het machinepark. Dit houdt onder 
meer de volgende taken in: 

• Onderhoudsopdrachten uitvoeren volgens wekelijkse en periodieke 
planning 

• Problemen analyseren, fouten herstellen, opvolgen van het resultaat 
en voorstellen formuleren ter voorkoming van problemen. 

• Wisselstukken reviseren 



• Voorstellen maken voor mechanische en elektrische verbeteringen 
op de installaties. 

• Je werkt hetzij in een vaste nachtploeg (22u-6u) hetzij in een 
wisselend ploegensysteem (6u-14u en 14u-22u) 

 
 
 
 
Jouw profiel 
 

• Je beschikt over een A2 diploma of bachelor elektromechanica, 
elektriciteit of elektronica of kan door opgedane ervaring dit niveau 
evenaren 

• Een eerste werkervaring in een gelijkaardige functie is een troef.  
• Je bent stressbestendig en leergierig 

 
 
 
Ons aanbod 
 
Alpro zoekt dringend meer dan 30 techniekers onder vast contract. 
Je krijgt een aantrekkelijk basissalaris (17€/ u + ploegentoeslag) met 
daarboven op extralegale voordelen, premies, hospitalisatieverzekering, 
maaltijdcheques… 
Je werkt in een aangename, hoogtechnologische werkomgeving. 
Je krijgt regelmatig bijkomende opleidingen. 
 
 
Contact 
 
Contacteer Marijke Decraene, Talent Coordinator a.i. via  
HRwevelgem@alpro.com en stuur je CV en motivatiebrief door. 


