
Crop’s is een snelgroeiend familiebedrijf (400 mln euro omzet), actief in de diepvriessector. Wij behoren tot de 
Europese top in de verwerking en productie van diepvriesgroenten, fruit en maaltijden. 

Naast het hoofdkantoor in Ooigem (350-tal medewerkers), beschikt Crop’s over productiesites in Wallonië, 
Portugal, Spanje, Servië, Marokko, Costa Rica en Polen.  

Ter versterking van ons maintenance team kijken we momenteel uit naar een verantwoordelijke onderhoud 
(elektrisch/mechanisch) 

 
jobomschrijving 

Als verantwoordelijke elektrisch en mechanisch onderhoud bij Crop's ben je rechtstreeks verantwoordelijk 
voor de aansturing van 12 techniekers.  

Dit houdt in dat je: 
 
- via je doorgedreven kennis van elektrische sturingen (PLC en aandrijftechniek) de storingstechniekers bijstaat 
om zo snel en efficiënt mogelijk effectieve of potentiële stilstanden van de machine op te lossen, je behoudt 
het overzicht en blijft rustig en analytisch tijdens het oplossen van deze technische problemen.  

-je bent productie minded en ziet door jouw helikopter view structurele oplossingen om terugkerende 
problemen te vermijden. 
 
- je kan denkt en werkt mee aan ombouwprojecten waarbij we bestaande installaties naar een hoger technisch 
niveau tillen, dit kan zowel elektrisch als mechanisch zijn. 

-je bent nauw betrokken bij de opbouw en opstart van nieuwe productie- en verpakkingslijnen. 

-je werkt nauw samen met de werkvoorbereider om het preventief onderhoud en de werkaanvragen voor te 
bereiden (bestellen van materiaal en middelen) en in te plannen. Je rapporteert aan de maintenance manager. 

-je werkt in een hoogtechnologisch voedingsbedrijf, dat sterk geautomatiseerd is en waar dagelijks wel iets 
nieuws te leren is. 

 

jouw aanbod 

- Je behaalde een diploma Bachelor Elektromechanica/elektrotechnieken of bent gelijkwaardig door ervaring 
- Je  hebt een goede kennis van elektrische sturingen. 
- Je bent het aanspreekpunt voor de storingstechniekers. Je geeft hen het vertrouwen om het beste uit zichzelf 
te halen. 
- Je werkt graag in een snel veranderende omgeving waar je jouw flexibiliteit en creativiteit volledig kan 
benutten. 
- Je kan je vlot uitdrukken in het Nederlands. Een vlotte kennis Frans is een pluspunt. 

 
wat bieden wij? 

- Een organisatie die een uitgesproken positie op de markt verworven heeft, dankzij de verticale integratie, 
innovatie, entrepreneurial spirit en zin voor kwaliteit. 

- Een open en informele bedrijfscultuur waar ondernemerschap, autonomie en creativiteit gestimuleerd 
worden. 



- Een autonome en gevarieerde functie met ruime verantwoordelijkheden. 

- De mogelijkheid om verder mee te groeien als professional. 

- Een aantrekkelijk salarispakket conform jouw kennis, ervaring en resultaten. 


