
 
 

 
 
Functieomschrijving : Repair technician BP&S  
(Hersteltechieker/computertechnicus) 
 
 

- Samen met je collega’s van het IT Logistics service center sta je in voor de dagdagelijkse uitbating van 
het ICT park van Colruyt Group. 

- Dit ICT park bestaat uit +/- 150.000 operationele toestellen van zeer diverse aard. 
- In hoofdzaak kassasystemen en PC’s met hun randapparatuur, maar ook allerhande mobiele- en 

voertuigterminals, servers, netwerkdevices, bareelsturingen, toegangscontrole, 
communicatiesystemen….         

Functie 
- Samen met je 9 collega’s vorm je het herstelteam  

o In hoofdzaak sta je in voor het zelfstandig herstellen en onderhouden van een aantal 
productgroepen uit dit park.   

§ Je bepaalt samen met je teamcoördinator wat hiervoor nodig is  
§ Je stelt diagnoses   
§ Je herstelt de toestellen zelf of voert kwaliteitscontroles uit op externe herstellingen. 
§ Je zorgt dat uitgaande toestellen steeds de juiste configuratie en software bevatten 
§ Je doet dit alles op een kwaliteitsvolle en efficiënte manier     

o  Mogelijk word je periodiek ingeschakeld bij de assemblage van onze eigen producten. 
o Op termijn geef je ook ondersteuning, zowel binnen het team als naar onze klanten/partners 

§ Je begeleidt de wijzigingen in het productassortiment aan herstel zijde 
§ Je beheert en schrijft onze technische documentatie 
§ Je analyseert en rapporteert  
§ Je fungeert als technisch escalatiepunt 
 

Profiel :  
 

- Je beschikt over de nodige vakkennis, verantwoordelijkheidszin en initiatief om deze job te kunnen 
uitvoeren. 

- Bij voorkeur heb je een bachelor diploma in een technische richting met een brede interesse voor ICT, of  
enkele jaren relevante ervaring. 

- Je bent positief ingesteld, enthousiast, dynamisch & ondernemend van aard. 
- Je werkt nauwgezet en klantgericht   
- Je kan zelfstandig diagnoses uitvoeren en hiervoor een oplossing bieden, maar ook vlot in team werken 
- je bent in het bezit van een rijbewijs B 
- je hebt een goede  kennis van NL,FR en EN  

 


