
Otis Elevator Company is ’s werelds meest toonaangevende fabrikant en dienstverlener van 

liften, roltrappen en rolpaden. Je vindt Otis liften o.a. in de Eifeltoren en in de Burj Khalifa. 

Meer dan 160 jaar geleden opgericht, biedt Otis vandaag producten en diensten aan via 

haar filialen in meer dan 200 landen. We onderhouden wereldwijd ongeveer 2 miljoen liften 

en roltrappen. In België zijn we met 270 medewerkers en werken we vanuit 3 kantoren: 

Groot-Bijgaarden, Herentals en Oostkamp. Voor meer informatie, ga naar www.otis.com. 

 

 

  

 

Otis  

zit in de lift 

Onderhoudstechnieker liften – regio Vlaams-Brabant/Brussel 
 

Wij zoeken een technieker (m/v/x) die de liften van onze klanten onderhoudt.  

Je bent verantwoordelijk voor het onderhoud van de liften van jouw persoonlijke route, alsook het 

uitvoeren van kleine herstellingen aan deze installaties. Je bent veel onderweg en leert de meest 

uiteenlopende bedrijven en gebouwen kennen. Wij helpen je om te groeien want je wordt opgeleid door 

een ervaren collega tot je zelfstandig kan werken. 

Je maakt deel uit van een hecht team van een 10-tal collega’s onder begeleiding van een werkleider. 

Hij/zij zorgt voor je planning, uitrusting, werkmateriaal en werkinstructies.  

Wat mag jij van ons verwachten? 

Wij bieden je een job in een internationale onderneming, maar met een authentieke familiale sfeer. Interne 

doorgroeimogelijkheden zijn bij Otis echt: vele van onze werkleiders zijn gestart als lifttechnicus.  

Je mag rekenen op een degelijk salarispakket met een dienstvoertuig waar je ook privé mee kan rijden, 

een iPhone met abonnement, maaltijdcheques van 7 euro, dertiende maand én 32 vakantiedagen. 

Is dit dé job voor jou? 

Onze collega’s delen eenzelfde passie voor techniek én willen onze klanten een goede service bieden. 

Dus, ben je technisch geschoold of technisch aangelegd? Heb jij een grondige kennis van elektriciteit, 

elektromechanica of elektronica? Werk je graag zelfstandig en is veiligheid ook voor jou essentieel? 

 

Twijfel niet en laten we kennis maken! 

Stuur ons vandaag nog een mailtje met jouw cv via jobs.be@otis.com en we bezorgen je zo 

snel mogelijk feedback. 
Je sollicitatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld, in overeenstemming met de wet op de bescherming 

van de persoonlijke levenssfeer.  
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