
  

La Concorde staat al ruim vijftig jaar voor hoogwaardige 
roomproducten met de klemtoon op kwaliteit. Door de kennis van 
het product te bundelen met vakmanschap en een modern 
productieproces verrast La Concorde dagelijks klanten met een 
ultieme smaakbeleving.  
Sinds 2015 is La Concorde aangesloten bij het Nederlandse Royal 
A-ware. Door samen te gaan weet La Concorde zich continu 
verzekerd van aanvoer van hoogwaardige grondstoffen en kan een 
volgende stap in de ontwikkeling van het bedrijf worden gezet. 
Hierbij zijn de kernwaarden van het familiebedrijf onveranderd: 
vakmanschap, kwaliteit en respect voor mens en product.  

 

 

 

TECHNIEKER  
 

 

Functie 

 Als technieker zorg je voor het onderhoud en de totale technische opvolging en optimalisatie van het 

machinepark.  

 Je staat in voor het herstellen van storingen en vermijdt daardoor productiestilstanden. 

 Je voert preventief onderhoud (volgens onderhoudsplan) uit, zodat technische storingen tijdig opgespoord 

worden. 

 Je voert de technische interventies uit volgens de kwaliteitsprocedures, rekening houdend met hygiëne en 

productveiligheid. 

 Je houdt het technisch magazijn mee up-to-date. 

 Je helpt mee bij investeringsprojecten. 

 

 

Profiel 

 Je genoot een opleiding elektro-mechanica A2 niveau of gelijkwaardig door ervaring. 

 Je kan elektrische schema’s lezen. 

 Het oplossen van technische problemen is voor jou een aangename uitdaging en schenkt jou veel werkplezier. 

 Je hebt kennis van PLC sturingen. Kennis van Siemens Step 7 is een plus. 

 Je kan zowel in teamverband als zelfstandig werken. 

 Je werkt zorgvuldig en punctueel met zin voor orde en kwaliteit. 

 Je bent leergierig, betrouwbaar en gemotiveerd. 

 Je hebt kennis van MS Office en je leert gemakkelijk nieuwe software aan. 

 Je wil werken in een ploegensysteem (vroege/late), maar stelt je flexibel in geval van grote panne.  

 Je woont in de regio Merchtem.   

 Je spreekt vlot Nederlands. 

 

Aanbod 

 Een interessante vaste job in een zeer dynamische werkomgeving. 

 Reële carrièremogelijkheid in een sterk groeiend bedrijf. 

 Afwisselend werk met een grote mate van zelfstandigheid en daarbij horende verantwoordelijkheid. 

 Een uitgebreide interne opleiding. 

 Goede verloning en loonevolutie. 

 Collegiale werksfeer. 

 

 

Contact 

Ben je geïnteresseerd om op deze uitdaging in te gaan en jouw ambities bij ons waar te maken? Stuur dan je CV 

naar La Concorde N.V., t.a.v. Tony Maes, Brusselsesteenweg 192, 1785 Merchtem.  

E-mail: maintenance@laconcorde.be  - Tel. : 02/460.53.40 

mailto:maintenance@laconcorde.be

