
 

 

Vacature installatie- en service monteur 

 

GDP Technics is een jong en dynamisch bedrijf dat actief is in de agrarische sector. Wij zijn een  gespecialiseerd 
bedrijf in het monteren van automatische melk- en voersystemen in diverse landen.  

GDP Technics is dealer binnen België van machines die mest kunnen scheiden, zand uit de mest kunnen filteren 
en weer hergebruiken alsook machines die mest exportwaardig maken volgens opgelegde normering.  

Naast installatiewerkzaamheden  staan we ter beschikking om service te verlenen aan pocketvergisters. Een 
compacte biogasinstallatie op boerderijschaal die de landbouwer groene stroom en warmte bezorgd.  

 

Functie omschrijving: 

Als zelfstandig installatie- en service monteur sta je in voor de service op pocketvergisters en mestinstallaties in 
België. Je bezoekt de klant voor preventief onderhoud of voor een service actie. Een volledig uitgeruste service 
bus met de beste tools voor elke klus staat ter beschikking voor jou. In de werkplaats te Meerhout voeren we 
revisies op pompen, scheiders en andere machines uit.  

Jouw werkzaamheden zijn bijgevolg veelzijdig en omvatten mechaniek, pneumatiek en elektrotechniek.  

Je gaat me op verplaatsing naar het buitenland voor het installeren van automatische melk- en voersystemen of 
mestinstallaties. Daar werken we met een team van monteurs gedurende een midweek aan het project. Dit op 
regelmatige tijdstippen en tijdig ingepland met je service werkzaamheden.  

 

Taak omschrijving: 

- Opleiding elektromechanica, landbouwtechniek of gelijkaardig door ervaring. 
- Je kan zowel individueel als in teamverband werken. 
- Passie voor landbouw en techniek. 
- Je bent sociaal, gedreven en enthousiast. 
- Je bent in bezit van rijbewijs B(E). Rijbewijs C(E) is een pré. 
- Geen 9 to 5 mentaliteit. 
- Werkgebied België met mogelijkheden montages in Duitsland, Denemarken en Frankrijk. 

 

Wij bieden: 

- Een technische uitdaging met veel vrijheid en afwisseling van werk en locaties.  
- Een plaats in ons enthousiast werkteam waarbij werkplezier centraal staat. 
- Aantrekkelijke verloning. 
- Vast contract met spoedige indiensttreding.  

 

Staat deze job op jouw lijf geschreven en jeuken je handen om te gaan sleutelen? 

Neem dan zeker contact op met ons! We maken tijd voor je en zijn benieuwd of we een match zijn.  

Stuur je CV naar info@gdptechnics.be of contacteer ons op 0475.81.43.62 

  


