
 

VM Building Solutions is Europees leverancier van EPDM afdichtingsmembranen, promoot en 

verdeelt een totaalassortiment producten voor dak en gevel naar de bouw- en 

dakmaterialenhandelaar in West-Europa en is toonaangevende fabrikant en leverancier van 

zinktoepassingen voor de bouwsector. VM Building Solutions is gespecialiseerd in kwaliteitsvolle 

materialen zoals EPDM en gelamineerd zink bestemd voor de bouwprofessional. 

Technical support engineer (m/v) 

Functie 

We hechten veel belang aan een uitmuntende kwaliteit. Hierin is de support van ons technisch 

departement cruciaal. Dit departement zorgt oa. voor adviesverlening, opleiding, keuringen en 

klachtenbehandeling. 

Je maakt deel uit van dit departement en rapporteert rechtstreeks aan de Senior Technical and 

Quality Manager. 

Binnen deze functie sta je concreet in voor: 

 Het opstellen van meetstaten en windlastberekeningen; 

 Uitvoeringsdetails uittekenen; 

 Het opmaken van technische en veiligheidsfiches; 

 Een grondige opvolging van certificatiedossiers; 

 Het centraal beheer van interne documentatie. 

Een doorgedreven interne opleiding wordt voorzien. 

Profiel 

 Opleiding industrieel ingenieur, bij voorkeur bouw; 

 Leergierig met affiniteit voor platte daken, schuine daken en gevel, alsook voldoende 

commercieel ingesteld; 

 Probleemoplosser met voorkeur voor praktische aanpak; 

 Teamspeler die toch onafhankelijk en zelfstandig kan werken; 

 Je handhaaft regels en procedures; 

 Bij voorkeur beschik je over een basiskennis Autocad; 

 Een sterke kennis van Excel en het lezen van bouwkundige plannen is een must; 

 Je bent duidelijk rekenkundig aangelegd; 

 Verder ben je actie gericht, goed georganiseerd, objectief, verstandig en zakelijk. 

Aanbod 

Wij bieden je een gevarieerde en verantwoordelijke job en je komt terecht binnen een 

dynamische snelgroeiende bedrijvengroep met een open en aangename werksfeer. Binnen deze 

functie is er een reële kans op doorgroei. Een aangepast verloningspakket in overeenstemming 

met je professionele ervaring en competenties wordt voorzien. 

  



 

 

Interesse 

Aarzel dan niet en contacteer Tessa Van Hauwermeiren op het nummer 09 321 99 25. Of 

verzend vandaag nog uw motivatiebrief en cv naar het volgende e-mailadres: jobs@irs-btech.be 

Wij contacteren elke sollicitant per e-mail of telefoon en behandelen elke kandidatuur met 

discretie. 
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