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---   Internationaal service technieker  --- 
 
Over Biolectric 
 

Biolectric is een jong Belgisch bedrijf gevestigd in Temse, in volle internationale expansie 
dat met een toonaangevende technologie om duurzame energie te produceren op basis 
van lokaal afval mee de toekomst van de agro- en afvalsector helpt vormgeven. 
 
Biolectric ontwikkelt en produceert kleinschalige anaerobe vergisters die organisch afval 
omzetten in methaan en groene energie. Deze energie kan lokaal worden gebruikt in de 
vorm van elektriciteit en warmte.  
 
Biolectric zoekt gemotiveerde, resultaatgerichte collega’s die de sterke groei willen 
ondersteunen. 
 
 

Jobomschrijving 
 
Je bent verantwoordelijk voor de technische opvolging van kleinschalige 
biogasinstallaties in de regio Belgie en Europa. Bij storingen fungeer je in tweede lijn als 
troobleshooter om problemen te verhelpen en reparaties uit te voeren. Je lost elektrische, 
mechanische en hydraulische problemen op. Je bouwt een band op met de teams in het 
buitenland en ondersteunt ze met kennis en ervaring. Je verblijf in het buitenland kan 
variëren van 1 dag tot een volledige werkweek, afhankelijk van de afstand en opdracht. 
 

 
Je competenties 
 

Je beschikt over een bachelor diploma elektromechanica of bent gelijkwaardig door 
ervaring of je maakt het verschil dankzij jouw grote gedrevenheid en wens om er iets van 
te maken. 
Je hebt enkele jaren ervaring als service technieker. 
Je kan gemakkelijk een storing in een systeem lokaliseren en technische oplossingen 
en herstellingsvoorwaarden bepalen. 
Je beschikt over een rijbewijs B. 
Je kan zelfstandig, analytisch en oplossingsgericht werken. 
Je spreekt vloeiend Nederlands en trekt vlot je plan in het Engels en Frans. 
Je wil graag deel uitmaken van een snelgroeiend bedrijf waar uitdagingen en 
doorgroeimogelijkheden zich aanbieden. 

 
 
Biolectric biedt 
 

Een aantrekkelijk salarispakket met extralegale voordelen, buitenlandvergoeding, 
maaltijdcheques, groepsverzekering, … in een mensgericht bedrijf met een informele 
werkomgeving en een grote uitdaging in plezier. 

 
 
Interesse? Vragen? Mail je cv naar jobs@biolectric.be 


