
Dagelijks schrijven meer dan 400 gedreven en enthousiaste medewerkers mee aan het 
verhaal van Versele-Laga. Ons bedrijf is dan ook uitgegroeid tot een internationale fabrikant 
van dierenvoeding en verzorgingsproducten met 7 productiebedrijven in Europa, 2 in de USA 
en 1 in China. We zijn commercieel actief in meer dan 75 landen, waarvan 15 een eigen 
verkooporganisatie hebben. Met meer dan 2.100 producten in ons gamma voeden we 
dagelijks meer dan 15.000.000 dieren.  

 

Wil je werken voor een familiaal bedrijf met een internationale uitstraling? 

Wij versterken ons team in Deinze met een medewerker Onderhoud Mechanica  (m/v) Ref 

VL – 1656 

Jouw functie 

 Je bent verantwoordelijk voor het onderhoud en herstel van productie-installaties 

 Je verzekert de continuïteit en goede werking van de apparatuur en de infrastructuur 

 Bij storingen treed je op en bied je graag jouw technische expertise aan in functie van 

de productie 

 Je rapporteert over je werkzaamheden 

 De reguliere prestaties gebeuren in dagdienst 

 

Jouw profiel 

 Je genoot een technische opleiding (minimum A2 niveau) elektriciteit, mechanica of 

elektromechanica, of gelijkwaardig door ervaring 

 Kennis van PLC, meet- en regeltechniek is een plus 

 Mechanica en pneumatica zijn geen onbekend terrein voor jou 

 Je streeft naar efficiëntie, levert kwalitatief werk en bent sterk in probleemanalyse  

 Je hebt een sterke interesse in je vakgebied en zorgt dat je kennis up-to-date blijft 

 Je neemt gepaste initiatieven, zoekt verbeteringskansen en communiceert hierover met 

je leidinggevende 

 Je bent bereid om 4 weekwachtdiensten per jaar uit te voeren 

 

Ons aanbod 

 Een uitdagende functie met reële verantwoordelijkheden binnen een internationale 

werkomgeving 

 Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden 

 

Interesse? 
Stuur jouw sollicitatiebrief met cv naar Versele-Laga, met referentie VL-1656, ter attentie 

van mevr. E. Dewaele, Human Resources Manager,  Kapellestraat 70, 9800 Deinze, of e-

mail naar hrm@verla.be 

 

mailto:hrm@verla.be


Dagelijks schrijven meer dan 400 gedreven en enthousiaste medewerkers mee aan 
het verhaal van Versele-Laga. Ons bedrijf is dan ook uitgegroeid tot een 
internationale fabrikant van dierenvoeding en verzorgingsproducten met 7 
productiebedrijven in Europa, 2 in de USA en 1 in China. We zijn commercieel actief 
in meer dan 75 landen, waarvan 15 een eigen verkooporganisatie hebben. Met meer 
dan 2.100 producten in ons gamma voeden we dagelijks meer dan 15.000.000 
dieren.  
 
  
Voor ons hoofdkantoor in Deinze zijn wij op zoek naar een  
  

MEDEWERKER ONDERHOUD ELEKTRICITEIT (m/v). Ref. VL 17A05 

  

          De functie:  

 Opsporen en oplossen van storingen aan productie-installaties, randapparatuur en 
gebouwen. 

 Onderhoudsproblemen detecteren en signaleren en voorstellen formuleren. 

 Preventief onderhoud aan de productie-installaties, randapparatuur en gebouwen. 

 Uitvoeren van allerhande mechanische werken. 

 Ontwerpen, tekenen en uitvoeren van kleinere elektrische installaties. 

 Toepassen van de veiligheids- en kwaliteitsregels. 

 De reguliere prestaties gebeuren in een wisselend ploegensysteem (voormiddag – 
namiddag – dag), wachtdiensten zijn extra. 

  
          Jouw profiel:  

 Je genoot een opleiding elektriciteit A2 met ervaring in mechanica of een opleiding 
elektromechanica A2. 

 Je bent praktisch ingesteld en kan zelfstandig werken. 

 Je hebt zin voor orde en netheid en steeds een waakzaam oog voor veiligheid. 

 Je bent bereid om op flexibele uren te werken, tijdens wachtdiensten buiten de 
kantooruren en in het weekend. 

 Kennis van Microsoft Office-programma's en PLC-sturingen is een troef. 

  
          Ons aanbod:  

 Wij bieden een aangename en afwisselende job waarin ruimte is voor initiatief en voor 
het opnemen van de nodige verantwoordelijkheden. 

  Je ontvangt een competitief salarispakket, aangepast aan jouw ervaring. 

Interesse? 
Stuur jouw sollicitatiebrief met cv naar Versele-Laga nv, met referentie VL-17A05 

ter attentie van mevr. E. Dewaele, Human Resources Manager,  

Kapellestraat 70, 9800 Deinze, of e-mail naar hrm@verla.be. 
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