
 

  

Kärcher is wereldwijd markt-
leider op gebied van reini-
gingssystemen, producten en 
diensten.  Het bedrijf staat 
voor  kwaliteit, innovatie en 
duurzaamheid. De sleutel van 
ons succes zijn onze gemoti-
veerde medewerkers die da-
gelijks hun expertise toewijden 
aan ons bedrijf en product.  
 
 
Kärcher is een  Duits familie-
bedrijf dat uitzonderlijke carriè-
remogelijkheden aanbiedt 
binnen een sterke, gezonde 
en internationaal gereputeerde 
groep. 
 
 
Interessante uitdagingen in 
combinatie met uitwisseling 
van know-how,  creëren een 
ideaal platform  voor de indivi-
duele carrièreplanning en 
persoonlijke ontwikkeling.  
 
 
Wij zoeken naar betrokken 
medewerkers die teamwork 
waarderen.  Medewerkers die 
samen met ons streven naar  
wat Kärcher speciaal maakt : 
altijd het beste aanbieden, 
zonder uitzondering.  
 

Buitengewone uitdagingen vragen om buitengewone mensen.  
 
Ter versterking van onze afdeling service zoek wij een full-time :  

Technieker buitendienst (m/v)  

 Je voert onderhoudswerkzaamheden en 
reparaties uit aan professionele Kärcher  
apparaten, zoals hogedrukreinigers, veeg-
machines, schrob- en zuigmachines en diver-
se andere reinigingsapparaten ter plaatse bij  
onze klanten 

 Je bent actief in de regio Antwerpen,  
Limburg, Vlaams-Brabant en Luik. 

 Je wordt ook ingeschakeld bij de aflevering 
en opstart van nieuwe machines 

 Je rapporteert aan de Operations Manager, 
Service 

 

 Functie : 

 Jouw profiel : 
 

 Wij bieden jou: 

Kärcher N.V. 

Afdeling HR  

Boomsesteenweg 939 

2610 Wilrijk (Antwerpen) 

 

 Jouw contact  
 

 Vast dienstverband  

 Marktconform salarispakket  inclusief 
een bedrijfsvoertuig met uitrusting dat 
tevens privé kan gebruikt worden. 

 GSM en laptop 

 Een stimulerende werksfeer met aan-
dacht voor flexibiliteit, glijdende werk-
uren en persoonlijke verantwoordelijk-
heid. 

 Je beschikt over een technische opleiding 
met basis mechanica of elektriciteit of ge-
lijkwaardig door ervaring. 

 Je bent klantvriendelijk, zelfstandig, orde-
lijk en nauwkeurig en handig in de om-
gang met de computer. 

 Enige ervaring in een soortgelijke functie 
is een pluspunt. 

 Je hebt kennis van de Franse taal. 

 Als technieker buitendienst beschik je 
over een rijbewijs B 

 
 

Geïnteresseerd om jouw carrière een 
boost te geven? Klik op  
https://www.kaercher.com/be/inside-

kaercher/carriere/vacatures.html 


