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Atcomex BV zoekt: 
een “werkplaatsverantwoordelijke (M/V)” 
 
DE WERKGEVER 
Atcomex BV, met vestigingen in Hamme (België) en Kielce (Polen), ontwerpt, produceert en onderhoudt 
wagens voor vliegtuigbetanking, vacuümwagens en ADR tankwagens. In deze sectoren is Atcomex een 
gevestigde waarde. Meer dan de helft van de omzet is export, zowel binnen als buiten Europa. Atcomex 
maakt deel uit van de familiale groep Denoo. 
 
FUNCTIEOMSCHRIJVING 
Als werkplaatsverantwoordelijke heb je een zeer gevarieerd takenpakket: 

- Bestellingen plaatsen van materialen, opmaken bestelbonnen + opvolging 
- Projectfiches en werkfiches aanmaken in het ordersysteem 
- Regelen van transport 
- Opvolgen van de voorraad 
- Planning en herstellingswerken in het atelier opvolgen 
- Je geeft technische ondersteuning aan klanten binnen de service afdeling 
- Je verzamelt de nodige technische info voor herstellingen als ondersteuning van de werkplaats. 
- Voorbereiding van herstellingen: planning opmaken, bestellen van de nodige onderdelen en 

sturing van de werkplaats 
- Behandelen en opvolgen van klachten rond facturatie 

 
PROFIEL 

- Je hebt een bachelor in een technische richting, of gelijkwaardig door ervaring 
- Je hebt interesse in de data, functie en werking van de onderdelen, visuele herkenning 
- Je bent communicatief 
- Je hebt een klantgerichte ingesteldheid 
- Je bent oplossingsgericht 
- Je hebt een administratieve interesse 
- Je hebt geen schrik om het voortouw te nemen 
- Je spreekt vlot Nederlands, hebt een goede kennis van het Engels en basiskennis van het Frans. 

 
AANBOD 
Een boeiende functie in een internationale omgeving. 
Een marktconform loon. 
Doorgroeimogelijkheden - uitbreiding naargelang jouw interesses. 
 
In deze zeer specifieke technische omgeving kan je steeds beroep doen op je collega’s om de nodige 
kennis te verzamelen. 
 
PLAATS VAN TEWERKSTELLING 
Zwaarveld 11, 9220 Hamme 
 
JE WORDT AANGEWORVEN DOOR 
Atcomex BV 
 
HOE SOLLICITEREN 
CV en motivatiebrief mailen naar jobs@atcomex.eu 


