
 

Vacature technische medewerker  

Rollema Patrans is gespecialiseerd in de logistiek en het installeren van equipement zoals 

automaten en koelkasten voor leveranciers van diverse A-merken. De organisatie is ontstaan 

door de krachten van twee sterke logistieke spelers te bundelen. Rollema www.Rollema.nl 

en Patrans www.Patrans.be.  

Om ons team te versterken zoeken wij voor standplaats Mechelen per direct een technische 

medewerker.  

Functie  

In deze functie zal je er voor zorgen dat de goederen klaar zijn voor de markt. M.a.w. 

software van allerhande toestellen nakijken en updaten, onderhouden van gebruikte 

materialen, voormontage van machines, onderdelen demonteren en monteren,… .  

Je bent verantwoordelijk voor jouw materiaal daarom verwachten we dat deze altijd in orde 

en aanwezig zijn om zo efficiënt mogelijk te werken. Als er technische problemen zijn in het 

magazijn wordt er verwacht dat je deze kunt oplossen. We hechten veel belang aan 

veiligheid en milieu. Daarom zal je ervoor moeten zorgen dat alle gereedschap/machines 

gekeurd en onderhouden wordt.  

Je zal ook deels mee instaan om de logistieke processen in het magazijn te regelen zoals 

binnenkomende trailers lossen, trailers vullen en klaarmaken voor de volgende dag, 

goederen op de juiste plaats stockeren en registreren. 

Profiel  

We zoeken iemand dat zelfstandig kan werken en initiatief durft te nemen. Je kan makkelijk 

en duidelijk communiceren met collega’s en leidinggevende. Technische zaken oplossen is 

geen probleem voor u. Je bent flexibel en stressbestending. Je kan ordelijk werken. Je hebt 

minstens een diploma 3e graad TSO secundair onderwijs en spreekt zowel Frans als 

Nederlands. In het bezit zijn van een attest vorklift/reachtruck en een goede kennis van MS-

office zijn zeker een pluspunt. 

Wij bieden 

We bieden een job in een familiale werksfeer waar iedereen de kans krijgt om zijn talenten 

te ontplooien. We geven de kans om opleidingen te volgen. Dit met een mooie verloning en 

extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en een hospitalisatieverzekering na 6 maanden 

dienst. 

 

Contact  

Als je interesse hebt gelieve jouw CV en motivatiebrief op te sturen naar 

morgane.charlier@patrans.be 

Voor meer info kan je bellen naar 02/792 4850 

 


