
 
 
 
WILO SE is een van de wereldwijd toonaangevende fabrikanten van pompen en pompsystemen 
voor gebouwentechniek, het volledige waterbeheer en industrie. Met een toekomstgerichte blik 
engageert het bedrijf, dat het afgelopen jaar meer dan 1,2 miljard euro omzet maakte, zich 
sterk op het gebied van Onderzoek & ontwikkeling. Het bedrijf met hoofdkantoor in Dortmund 
ontwikkelt zich meer en meer van componenten- tot systeemleverancier. Wilo staat 
internationaal synoniem voor hightech op de pompenmarkt. Achter het bedrijf staan meer dan 
7.500 medewerkers in meer dan 60 dochterondernemingen over de hele wereld. 
 
De firma WILO NV - dochtermaatschappij van de Duits-Franse groep Wilo SE - gevestigd in 
ultramoderne gebouwen in Brussel-Ganshoren zoekt (m/v): 

 
External Technician  

regio Oost- en West-Vlaanderen of Brussel 
 
 
Functie : 
 
Als servicetechnieker vertrek je met de servicewagen van thuis naar de klanten en worden 
onderdelen via in-Night service rechtstreeks in de wagen geleverd.  Jouw job bestaat eruit : 
 
 Enerzijds voer je  technische interventies uit op installaties. Dit kan gaan van vervangen 

van onderdelen tot storingsanalyse om een probleem of technisch mankement op te 
sporen en op te lossen. 

 Anderzijds sta je bij onze verschillende klanten in voor het indienstnemen, inspecteren en 
onderhouden van installaties. 

 Alle rapporten worden digitaal verwerkt in Dynamics365 en doorgestuurd naar de 
backoffice. 

 
 

Profiel :  
 
 Je hebt een technische opleiding genoten en beschikt over een basis kennis van 

Electromechanica. 

 Je bent een doorzetter die veilig en ordelijk werkt met een sterke technische affiniteit.  

 Je hebt een analystische vermogen en gebruikt de leuze ‘meten is weten’ om conlusies te 
trekken.  

 U kan een gesprek voeren in Nederlands en Frans. Engels is een pluspunt. 

 Géén 9-to-5-mentaliteit en bereid je te verplaatsen naar een andere regio om een collega 
te ondersteunen. 

 Rijbewijs B is een must. 

 
 



Aanbod :  
 
 Je werkt met hoogstaande kwaliteitsproducten met internationale uitstraling; 

 WILO biedt jou een job waarbij autonomie centraal staat en je een team achter je hebt om 
jouw doelstellingen te realiseren; 

 Een bedrijf waar u uw persoonlijke capaciteiten kunt ontwikkelen, opleiding voorzien is en 
u een rijke ervaring kunt opbouwen;  

 Wij voorzien een voltijds contract van onbepaalde duur met aantrekkelijk loonpakket, met 
extralegale voordelen zoals groeps- en hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques en 
een leerrijke uitdagende functie. 

 
 
Indien deze opportuniteit U aanspreekt, stuur dan uw sollicitatiebrief met C.V. naar 
carine.sarens@wilo.com of per post naar WILO nv – Rusatiralaan 2 – 1083 Ganshoren. 
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