
 

 

 

BiogasTec NV is een bedrijf actief in de sector 

van de hernieuwbare energie. Wij hebben 

een jarenlange ervaring in het bouwen en 

exploiteren van verschillende 

biogasinstallaties.  In deze installaties wordt 

biomassa – in hoofdzaak organisch biologisch 

afval– vergist tot biogas volgens een 

gepatenteerd procedé. Het gevormde biogas 

wordt daarna aangewend in een gasmotor 

met warmtekrachtkoppeling om elektriciteit 

en warmte te produceren. Tot op heden 

beheren we zes biogasinstallaties die ook 

door een team van exploitatiemedewerkers 

wordt uitgebaat.  

 

 

 

 

Werkvoorbereider onderhoud biogasinstallaties 

 
 

Jobomschrijving 

Om de continue werking van onze biogasinstallaties te garanderen, hebben we een eigen serviceteam dat zorgt voor het preventief en 

curatief onderhoud van de installaties. Als werkvoorbereider organiseer en bereid je de taken van de servicetechniekers voor. Je voorziet 

de nodige materialen, maakt de nodige veiligheidsprocedures- en maatregelen en zorgt ervoor dat ze beschikken over de juiste 

instructies. Indien nodig, ga je ter plaatse om de situatie op de site zelf te bekijken. In samenwerking met magazijn, voorzie je dat de 

stock van wisselstukken voldoende aangevuld is en administratief op punt staat. Tot slot werk je mee aan de structurele uitbo uw van de 

afdeling en worden terugkerende problemen intern besproken.  

Profiel 

• Technische vooropleiding: technisch secundair diploma elektromechanica/elektriciteit of bachelor elektromechanica 

aangevuld met praktijkervaring. 

• Je hebt een goede voorkennis industriële elektriciteit.  

• Je bent sterk in organiseren, communiceren en werkt graag in teamverband met verschillende collega’s.  

• Veilig werken is zeer belangrijk voor jou.  

• Je werkt graag zelfstandig en kan oplossingen bedenken bij problemen. 

• Je werkt vlot met MS Office. 

• Je beschikt over een rijbewijs B 

 

Aanbod 

Bij BiogasTec kom je terecht in een groeiende onderneming die zich engageert in een duurzame relatie met zijn medewerkers. Je kan 

rekenen op de nodige ondersteuning van gemotiveerde, enthousiaste collega’s met vakkennis.  Verder kun je rekenen op de nodige 

opleidingen, die je in staat stellen te groeien in je functie. Daarnaast bieden we je ee n vast contract, een goede work-life balance, een 

marktconform salarispakket en extralegale voordelen.    

 

 

Interesse?  

Stuur uw cv en motivatie t.a.v. Isabelle Cordewiner 

naar vacatures@biogastec.com 

Voor meer informatie: 

www.biogastec.com 

09/242 85 50 

 


