
Reeds jaren is Ecoline actief in de wereld van non-woven, poetspapier en poetslappen. Na 

belangrijke uitbreiding van de gebouwen en machinepark, is het bedrijf uitgegroeid tot 

volwaardig convertor van deze producten. Steeds meer vinden die dan ook hun weg over heel 
Europa. Als specialist in de verwerking van non-woven en poetspapier, bieden wij voor elk 

reinigingsprobleem een gepaste oplossing aan! Meer dan 300 referenties zijn dan ook uit 

voorraad leverbaar. In aanvulling hierop wordt, in samenspraak met de klant, maatwerk en 

private label geproduceerd en gestockeerd. Flexibiliteit troef!

Met voortdurende investeringen streeft Ecoline naar verdere ontwikkeling en verbetering van 
uw producten, kostprijs en marge. Tevens maakt een verdere uitbreiding van het assortiment in 
de toekomst nieuwe samenwerkingen mogelijk. 

Vacature omschrijving

Als hoofd technische dienst / storingstechnieker ben je verantwoordelijk voor de coördinatie van 
allerhande technische interventies en het inplannen van het preventief onderhoud. Daarnaast sta je 
ook hands-on tussen de techniekers om mee te zoeken naar oplossingen en hen te assisteren waar 
nodig. Je onderhoudt contacten met machinebouwers, onderaannemers, toeleveranciers, ...

Dit alles op het machinepark met 12 productielijnen, het automatisch magazijn, het rollend materieel 
en de gebouwen. Naast oplossen van storingen, behoort het dagelijks onderhoud en het in gebruik 
nemen van nieuwe installaties tot je verantwoordelijkheid. Tevens is er ruimte om aanpassingen aan 
bestaande installaties door te voeren. Tot slot sta je de operatoren ook bij wanneer ze problemen 
ondervinden bij het correct afstellen van de machine. 

Daarnaast is er ook de administratieve component. Je bent verantwoordelijk voor het aanvragen 
van technische offertes voor de aankoop van onderdelen en het beheer van het magazijn met              
wisselstukken. Je onderhoudt de contacten met verschillende machinebouwers en leveranciers.     
Je werkt technische projecten van A tot Z uit. 
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Talenkennis

• Nederlands

• Frans 

• Engels

Solliciteren

Solliciteren t.a.v. Annelies Desmet: hr@triangle-converting.be of telefonisch 0470/11.44.01

Aanbod

• Vaste job, voltijds

• Een uitdagende job in een familiaal bedrijf

• Aantrekkelijk loon afgestemd op ervaring

• Bedrijfswagen

• Autonomie
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Profiel

Als hoofd van ons technisch team zijn wij op zoek naar een gedreven kandidaat die zelfstandig, 
nauwkeurig en kwaliteitsbewust werkt. Je vindt goede communicatie belangrijk. We zoeken iemand 
die op basis van technisch en logisch inzicht tot de juiste oplossing komt wanneer een storing zich 
voordoet. Je kan beroep doen op een sterke mechanische, elektrische en pneumatische kennis.
Ervaring met PLC is noodzakelijk, hydraulische kennis is een extra troef. Dagelijks neem je de          
aansturing van je collega techniekers voor je rekening. Contacten leggen met de machinebouwers, 
die zich vaak in het buitenland bevinden, schrikt je niet af. 
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