
Acotec  is een wereldwijde leverancier van anti-corrosie oplossingen,  startend bij de inspectie 
van de corrosiemechanismen en het staal,  gevolgd door het schoonmaken en repareren van 
schade, tot de uiteindelijke bescherming tegen corrosie.  Er worden oplossingen geboden 
voor verschillende sectoren: offshore olie en gasmarkt, petrochemische industrie, maritieme 
industrie, energie markt, en vele andere…..   
Als ontwikkelaar en producent van coatings tegen zware corrosie is Acotec een begrip in  
de sector binnen België en ver daarbuiten.  

Ter uitbreiding van het team, zoeken wij momenteel een gemotiveerde: 

FIELD SERVICE TECHNIEKER (M/V) 

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Acotec nv is gespecialiseerd in het verven en coaten van metaal dat wordt blootgesteld aan 
natuurelementen waardoor corrosie optreedt. Als field service technieker zal je instaan voor 
het onderhoud en reparaties aan de technische installaties. Je werkt voornamelijk op werven: 
in havens, kanalen, waterlopen over heel België. Het herstellen van pannes, verhelpen van 
storingen en periodiek onderhoud zullen de hoofdtaak zijn. We zoeken iemand die een 
handige Harry is en flexibel is naar uren toe. Diploma elektriciteit of ervaring in deze functie is 
een voorwaarde.  Je bent in het bezit van een rijbewijs B.  De verplaatsingen gebeuren met 
een bedrijfscamionette.   

PROFIEL

 diploma A2 elektromechanica 

 of gelijkwaardige door minstens 3 jaar ervaring elektriciteit   

 mechanische montagewerken schrikken je ook niet af 

 je bent flexibel naar uren toe 

 je hebt geen hoogtevrees  

 je hebt geen claustrofobie  

 je kan zwemmen  

 je bent in het bezit van een rijbewijs B  

 kennis van NL is noodzakelijk, kennis van Engels en Frans is een pluspunt 



PERSOONSGEBONDEN COMPETENTIES  

 Probleemoplossend denkend 

 Zin voor nauwkeurigheid hebben  

 Regels en afspraken nakomen  

 Betrouwbaar als collega 

 Resultaatgerichtheid  

 Leervermogen hebben  

AANBOD

 mooie verloning volgens barema bouw 

 je werkt overal in België  

 het is een uitdagende en afwisselende functie  

 een job met verantwoordelijkheid  

 een job met doorgroei mogelijkheden 

 buitenlands avontuur kan 

 vast contract voor onbepaalde duur  


