
   

  

  
  

Werk mee aan de industrie van morgen! 

Al meer dan 70 jaar integreert Legendre transportsystemen en lijnmanagement in de productiehallen van haar klanten. Met 
een perfecte integratie van machines en transportbanen streeft Legendre naar de meest optimale lijnwerking, resulterend in 
een hoog rendement en hogere productiecapaciteit. Onze slogan is dan ook: “We Convey – You Relax.” 
Je komt terecht in een organisatie die team spirit & innovatie sterk aanmoedigt en volop inzet op persoonlijke groei & 
opleiding. Samen gaan we verder dan het creëren van oplossingen, we bouwen aan de industriële omgeving van de 
toekomst. 

Als Field Mechanician sta je in voor de montage en indienststelling van onze transportsystemen. Je werk speelt zich dan ook 
voor 100% af bij onze klanten. Het gros van de opdrachten worden afgewerkt in een periode van 1 à 2 weken wat betekent 
dat je tot 100 nachten per jaar uithuizig zal zijn.  Je monteert onze concepten op maat in de productiehallen van onze klanten, 
en dit specifiek voor transportsystemen en lijnmanagement binnen verschillende marktsegmenten. Je werkt tijdens de 
uitvoering van het project nauw samen met de projectmanager om waar nodig bij te sturen en de kosten mee te bewaken.  

Dit is een job waarbij technische creativiteit, goede organisatie én klantgerichtheid centraal staan. 
 

FIELD MECHANICIAN – SUPERVISOR 

 

Je functie 

 Voorbereiding van de opdracht, nazicht van het dossier. 
 Controle van de pak- en verzendlijsten 
 Ontvangst van het materiaal en toezicht op het uitladen 
 Installatie van de werf bij de klant 
 Het respecteren en coördineren van de veiligheidsregels en -

procedures ter plaatse bij de klant 
 Regelmatige coördinatie en werfvergadering met de klant 
 Aansturen van de ploeg en verdeling van het werk, samenwerken met 

de electro-leverancier 
 Montage en installatie van de uitrusting 
 Het regelen en bijstand bij de ingebruikname 
 Beheer van het materiaal, tekorten en problemen die zich voordoen 

Je profiel 

 Bachelor (electro)mechanica of A2 met ervaring 
 Min. 3 jaar ervaring in het lezen van tekeningen en PID in een 

industriële omgeving 
 Je bent flexibel en werkt graag op verplaatsing. 
 Ervaring in montage en fitting 
 Goed ruimtelijk inzicht 
 Initiatiefnemer en technisch creatief 
 Je werkt vlot samen met anderen en bent pragmatisch maar kan ook 

perfect zelfstandig functioneren. 
 Stressbestendig. 
 Je drukt je uit in het Nederlands of Frans en in het Engels. 
 Je beschikt over een rijbewijs B 

 

 

Legendre maakt deel uit van de sterke 
groep VINCI Energies 

Teamwerk, organisatiebetrokkenheid en 
zelfontwikkeling 

Opleiding op maat om je start optimaal te 
begeleiden 

Duidelijke loopbaanpaden met zicht op je 
toekomst en doorgroeimogelijkheden 

Competitief  verloningspakket met 
flexibiliteit en extralegale voordelen 

Een gedreven én waardengedreven 
organisatie met oog voor mens & 
maatschappij 

Tal van initiatieven rond kennisdeling, 
sportieve, culturele en/of familiale 
activiteiten 

  
Stuur je cv en/of motivatiebrief naar ans.verachtert@actemium.com ! We leggen de nadruk op persoonlijk contact en het 
gesprek. Een vraag?  0492 15 65 44 . Meer info? www.legendre.be 

 


