
 

Growing together 

 

Thyssenkrupp liften ascenseurs maakt deel 

uit van thyssenkrupp elevator, de derde 

grootste liftenleverancier ter wereld. Ons 

bedrijf levert oplossingen voor horizontale, 

verticale en diagonale verplaatsing. Onze 

aanpak is gebaseerd op innovatie en een 

gezonde relatie met onze klanten én met onze 

medewerkers. Die aanpak hanteren we al 

sinds de jaren ’60. Met succes. 

 

ThyssenKrupp is één van de grootste 

liftbouwers ter wereld en marktleider in 

België voor roltrappen. Mensen hogerop 

brengen, dat is onze specialiteit. En dat willen 

we ook doen met jou. Bij ons krijg je als 

beginner de begeleiding van een mentor, 

zodat je snel veel bijleert. En als ervaren rot 

beschik je over een pak carrièrekansen. 

Kortom, jij krijgt de kans om alles uit je job te 

halen. En om jezelf te ontwikkelen zoals jij het 

wilt. Zo worden we samen groter, wij en jij. 

thyssenkrupp liften ascenseurs n.v./s.a. 

Metrologielaan, 10 

1130 Brussel 

www.thyssenkruppliften.be 

 

 

 

 

Service technieker Roltrappen 

 
Als service technieker ben je verantwoordelijk voor het onderhoud & de 

depannages van een aantal roltrappen binnen jouw regio. Je rapporteert aan 

jouw service coach, die je tijdens de werkzaamheden begeleidt en je de nodige 

technische ondersteuning biedt. 

Met jouw probleemoplossende vaardigheden en persoonlijke ambitie zal je de 

verwachtingen van klanten overstijgen.  

 

Om een goede en veilige service te kunnen waarborgen voorzien we een 

doorgedreven opleiding “on the field” met een ervaren technieker, waarbij we jou 

diverse thyssenkrupp werkmethodes & technieken aanleren. 
 

Jouw profiel: 

 Je hebt bij voorkeur een bachelor of TSO diploma elektriciteit, elektronica of 
elektromechanica of je hebt een gelijkwaardige ervaring opgebouwd.  

 Ervaring in de sector is een voordeel. 
 Je bent gepassioneerd door techniek 
 Je werkt net zo graag in een team als zelfstandig 
 Je bent klantvriendelijk, plichtsbewust en hecht veel belang aan veiligheid  

 op de werkvloer 
 Je bent bereid deel te nemen aan het wachtsysteem 
 Je beschikt over een rijbewijs B  

 

Aanbod: 

 Als één van de wereldleiders staat onze technologische evolutie niet stil.   
Wij zorgen steeds voor de nodige bijscholing   

 Een interessant salarispakket en extralegale voordelen 
 Je krijgt een functievoertuig ter beschikking 
 Een bedrijfscultuur die mensen aanspoort tot een verdere ontwikkeling & 

ontplooiing en carrièremogelijkheden aanbiedt 
 
 

Geïnteresseerd? Stuur je CV en motivatiebrief via onze website: 

http://www.thyssenkruppliften.be/bedrijf/mensen/carrieres/vacatures/ 

http://www.thyssenkruppliften.be/bedrijf/mensen/carrieres/vacatures/

