
Forbo Siegling BeLux is onderdeel van Forbo Movement Systems en wereldwijd een 

toonaangevende speler op het gebied van hoogwaardige kunststof transportbanden. Forbo heeft 

vestigingen in meer dan 50 landen en productielocaties op elk continent. Onze transportbanden 

worden gebruikt voor de meest uiteenlopende toepassingen gaande van de levensmiddelen 

industrie, sorteermachines tot bagage-afhandelingssystemen op vliegvelden. In België werken wij 

met een enthousiast team van ongeveer 10 mensen aan de verdere ontwikkeling van onze 

producten, klanten en de markt. Om onze groei te ondersteunen en verder te realiseren bij onze 

klanten, is Forbo Siegling BeLux op zoek naar een gedreven Service Monteur. 

De uitdaging: 

Na je opleiding/inwerkperiode en een specifieke opleidingen, maak je deel uit van ons service team. 

Binnen jouw functie bent je verantwoordelijk voor het zelfstandig verrichten van montages, 

preventieve en curatieve onderhoudswerkzaamheden en inspecties van Forbo Siegling installaties 

op de sites van onze klanten waarbij het cruciaal is dat u ervoor zorgt dat de productieprocessen bij 

onze klanten niet stilvallen. Je draagt zorg voor adequate rapportage over jouw werkzaamheden en 

daarnaast voorzie je de klant en ook collega’s van advies over diverse technische aspecten en 

aanbevelingen. Signaleren en opnemen van potentiële werkzaamheden is tevens een onderdeel 

van deze zeer uitdagende en zelfstandige functie. Je detecteert eventuele problemen en zoekt naar 

een oplossing. Je werkt nauw samen met onze opdrachtgevers en site managers. Je bent het 

visitekaartje van Forbo Siegling Belux en zorgt samen met je collega’s voor een optimale 

klantentevredenheid. Het hoofdkantoor van Forbo Siegling BeLux is gevestigd in Zaventem, maar 

je zal voornamelijk werken op sites van onze klanten. 

Het gezochte profiel:  

- Je genoot een technische opleiding mechanica, elektriciteit of gelijkwaardig.  

- Je hebt een goede kennis van Nederlands en Frans. Noties van Engels zijn een pluspunt. 

- Je bent in het bezit van een rijbewijs B. 

- Je hebt een certificaat VCA basisveiligheid of bent bereid dit te behalen. Veilig werken, 
gevaarlijke situaties en risico’s vermijden, zowel voor jezelf als voor anderen. 

- Je bent bereid tot weekendwerk en het periodiek uitvoeren van 24/7 storingsdiensten.  

- Je bent georganiseerd en gestructureerd en hebt oog voor detail. 

- Je bent klantgericht hebt goede communicatie- en luistervaardigheden.  

- Je bent stressbestendig, flexibel en autonoom.  

- Je bent gefocussed op oplossingen.  

Aanbod: 

- Een zeer uitdagende functie bij een internationale organisatie met vergevorderde 
technische ontwikkelingen, toepassingen en systemen.  

- Een interessant salarispakket in overeenstemming met jouw ervaring met een 
bedrijfswagen ( type camionette ) en een waaier van extralegale voordelen. 

- Een dynamische werkomgeving met veel afwisseling in het werk, flexibiliteit en 
zelfstandigheid.  

- Een contract van onbepaalde duur.  

- Een boeiende en afwisselende functie in een internationale groep waar contact en 
samenwerking met collega's belangrijk is. 

- De nodige interne opleidingen. 

Interesse?  
 
Hebben we jouw interesse gewekt? Mooi zo. Neem contact met onze National Sales Manager 
yves.verschuere@forbo.com of 0475/68.66.34 

mailto:yves.verschuere@forbo.com

