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Til jij ons bedrijf mee naar een hoger niveau? 
 
Crown België maakt deel uit van Crown Equipment Corporation, één van ’s werelds grootste 
fabrikanten van heftrucks. Onze klanten kunnen bij ons rekenen op een totaalpakket: van 
ontwerp, tot productie, distributie en ondersteuning van al hun intern transport materieel. Zo 
tillen wij de productiviteit van onze klanten naar een hoger niveau, letterlijk en figuurlijk! Wil 
jij ook ons bedrijf mee naar een hoger niveau tillen?  
 
Door onze sterke groei, zijn wij momenteel op zoek naar meerdere Service Techniekers 
Buitendienst (m/v), regio’s  Herentals, Rupelstreek & Brussel. 
Wie weet wordt deze job voor jou de springplank (of heftruck) naar een boeiende carrière. 
 
 
Hoe ziet jouw dag bij Crown eruit? 
 
Als Service Technieker Buitendienst vertrek je van bij je thuis naar onze klanten in jouw 
regio. Je voert herstellingen en onderhoud uit zodat een optimale bedrijfszekerheid van de 
heftrucks wordt gerealiseerd.  
Jouw belangrijkste taken zijn: 

- Storingen lokaliseren en op de meest efficiënte manier oplossen 
- Onderhoudsbeurten uitvoeren volgens de richtlijnen van Crown 
- Uitvoeren van een eindcontrole op de goede werking van de toestellen 
- Ordelijk en proper houden van gereedschappen, de werkplek bij de klant en jouw 

mobiele werkplaats 
- Dagelijks indienen van werkorders via een geautomatiseerd systeem met tablet 

Je werkt zelfstandig, maar kan steeds contact opnemen met de Service Manager om advies 
te vragen en te overleggen.  
 
 
Wat zoeken we: 

- Je hebt een A2 diploma of bachelor diploma in een technische richting (of 
gelijkwaardig door ervaring) 

- Je hebt interesse om via een interne opleiding alles te leren over heftrucks 
- Je hebt een rijbewijs B en al enige rij-ervaring 
- Je bent klantvriendelijk, communiceert vlot en hebt een verzorgd voorkomen 
- Je kan zelfstandig werken 
- Je bent ordelijk en correct in het opvolgen van planningen en het bijhouden van 

werkorders via een geautomatiseerd systeem  
- Je hebt een goede kennis van het Nederlands  
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Wat bieden wij jou: 
 
Wij combineren de voordelen van een internationaal bedrijf met deze van een lokale KMO. 
Wij bieden je enerzijds innovatief hoogstaande technologie en werkmateriaal en anderzijds 
een familiale cultuur. 
Wat mag je verwachten: 

- Een functie met verantwoordelijkheid, autonomie en afwisseling 
- Werken bij klanten in jouw regio 
- Een uitgebreid opleidingspakket 
- Een competitief uurloon (op basis van je ervaring), aangevuld met een 

onkostenvergoeding per dag, een smartphone en een sectoraal pensioenplan 
- De bedrijfscamionette mag privé gebruikt worden volgens de richtlijnen van Crown 
- Werk in een stabiel en innovatief bedrijf met een dynamische werksfeer  

 
Meer informatie over ons bedrijf vind je op onze website www.crownbelgie.be 


