
WE ARE HIRING 

 

Onderhoudstechnieker   

 

BEDRIJF  

Sterima 

 

LOCATIE 

Bissegem (Kortrijk)  

 
OVER ONS 

Sterima – deel van de Pollet Group - is dé 
partner bij uitstek in sterilisatiediensten voor 
ziekenhuizen en medische bedrijven in de 
Benelux. Vanuit 2 sterilisatieplatformen 
(Bissegem en Luik) worden dagelijks een 70-tal 
ziekenhuizen just-in-time met chirurgisch 
instrumentarium beleverd. 

Pollet Group, met hoofdzetel in Waregem, 
heeft vestigingen in 17 landen en is actief 
binnen 3 segmenten: de sector van 
waterbehandeling, de zwembadwereld en de 
medische industrie. Pollet Water Group bundelt 
28 bedrijven actief in waterbehandeling. Pollet 
Pool Group bewerkt de markt van 
zwembadbouwers met 9 distributiefirma’s en 2 
fabrikanten. Pollet Medical Group bestaat uit 6 
gespecialiseerde en medisch georiënteerde 
bedrijven. Samen telt de groep zo’n 1.850 
medewerkers. 

 

WAT HOUDT DE JOB IN? 
 
Om de verdere groei van Sterima te ondersteunen, zijn we op 
zoek naar een extra productietechnieker. In deze rol sta je 
samen met de collega’s in voor het operationeel houden van 
machines en installaties op de site van Sterima in Bissegem. 
 
Dit houdt o.a. volgende taken in: 

• Je staat in voor de uitvoering van het preventief 
onderhoud. 

• Herstellen van defecten op machines en installaties.  

• De instructies van het kwaliteitssysteem en de 
veiligheidsvoorschriften worden nauwgezet gevolgd.  

• Je rapporteert aan de verantwoordelijke van de 
technische dienst.  

• Je bent verantwoordelijk voor de orde en netheid van de 
werkomgeving. 
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AANBOD  

We bieden jou een afwisselende en uitdagende 
job in een snelgroeiende onderneming waar 
ondernemerschap en initiatief nemen wordt 
gestimuleerd. Je krijgt de kans om vanuit jouw 
rol een belangrijke bijdrage te leveren aan de 
toekomst van de onderneming. 

Je vervoegt een warm internationaal en volledig 
Belgisch familiebedrijf met oog voor zijn 
medewerkers en zijn klanten. 

 

PROFIEL 
 

• Je bent bij voorkeur in het bezit van een technisch 
diploma (A2 niveau elektriciteit, elektromechanica) of je 
kan gelijkwaardige ervaring voorleggen. 

• Je hebt een stevige basiskennis pneumatica en hydraulica. 

• Je communiceert vloeiend in het Nederlands en hebt een 
goede kennis Engels. 

• Je kan goed autonoom werken, maar houdt ook van een 
leuke groepssfeer.  

• Je bent in staat om snel te schakelen, prioriteiten te 
stellen en probleemoplossend te werken.  

• Je bent bereid in een 2-ploegensysteem (6u-14u & 13u-
21u) te werken. 

 

 

 

LET’S MEET 

Neem contact op met Amber Vanhooren 
of stuur je cv naar jobs@polletgroup.com. 

 

Meer info? Neem een kijkje op: 

www.polletgroup.com 
www.polletmedicalgroup.com  
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