
 

 
 
 
 

Blankedale vzw is een maatwerkbedrijf met ruim 850 
werknemers waar de mens centraal staat. De activiteiten zijn 
divers, van ambachtelijke boekbinderij tot groenzorg en van 

industriële houtbewerking tot verpakking van 
diepvriesvoeding.   

 

 
 

 
 

Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een (m/v): 
 

 ELEKTROTECHNIEKER 
 
 
Functie:  
 

• Je staat in voor het onderhoud, de verbetering en herstellingen van het 
machinepark. 

• Je bent in staat om via een elektrisch plan fouten op te sporen van elektrische 
componenten en deze te herstellen. 

• Je beschikt eveneens over kennis van draai-,frees- en lastechnieken. 

• Je zorgt steeds voor een correcte en efficiënte afwerking van de opdrachten. 

• In bepaalde gevallen steekt hij/zij ook bij andere onderhoudswerken een handje toe. 
 
 
Profiel: 
 

• Je hebt minimum een A2 diploma richting elektromechanica of gelijkgesteld door 
relevante ervaring. 

• Bezit van een VCA-attest is een pluspunt. 

• Je werkt in een dagploeg van 8u tot 16.30u maar flexibiliteit in functie van noodzaak 
is geen probleem. 

• Je kan zowel zelfstandig functioneren als werken in team. 

• Je bent nauwkeurig en gemotiveerd in het uitvoeren en omgaan met taken en 
situaties. 

• Je bent leergierig. 

• Je hebt oog voor veiligheid en kwaliteit. 

• Je vindt tewerkstelling van werknemers met een arbeidsbeperking belangrijk en je 
bent geëngageerd om onze sociale doelstelling mee te helpen realiseren. 
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Aanbod: 
 

• Arbeidscontract voor onbepaalde duur. 

• Maaltijdcheques. 

• Hospitalisatieverzekering. 

• Opleidings- en doorgroeimogelijkheden. 

• Een uitdagende job in een aangename werksfeer. 
 
 
 
Interesse in bovenstaande functie? 
Aarzel dan niet langer en stuur je sollicitatiebrief en cv naar:  

 
 

Blankedale vzw, t.a.v. Winde Jans, 
Pastorijstraat 118, 3300 Tienen of  

via mail: winde.jans@blankedale.be 
www.blankedale.be 

mailto:winde.jans@blankedale.be
https://www.blankedale.be/

