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Technisch inzicht, accurate administratie, denken & handelen vanuit de klant en flexibiliteit 

Liggen jouw talenten hier? Lees dan snel verder! 

WIE ZIJN WIJ? 

REM-B Hydraulics (gevestigd te Beerse bij Turnhout) heeft meer dan 35 jaar ervaring in verkoop, onderhoud en 

herstelling van hydraulische componenten en installaties. Ons team telt meer dan 65 professionele en 

authentieke toppers. Dankzij hun expertise zijn we niet alleen de enige specialist op de markt die een volledige 

hydraulische service kan bieden, maar blijven we ook groeien. Een belangrijk onderdeel van REM-B Hydraulics 

is onze merkonafhankelijke hersteldienst die instaat voor duurzame reparaties van hydraulische pompen, 

motoren, kleppen en cilinders. Dit zowel in onze moderne werkplaats als on-site bij de klant. Om dit REPAIR 

TEAM te versterken in haar groei zijn we op zoek naar: 

TECHNISCH ADMINISTRATIEVE WERKVOORBEREIDER HYDRAULISCHE POMPEN 

 

WAT GA JE DOEN? 

Werkvoorbereiding is een geweldig divers beroep, geen dag is hetzelfde! 

Je gaat aan de slag in het POMPEN TEAM van REM-B Hydraulics en rapporteert aan de Supervisor Pompen. Het 

team telt een 7-tal collega’s en samen zorgen jullie voor een snelle en duurzame herstelling van pompen en 

ventielen. Terwijl de techniekers instaan voor het effectief demonteren, inspecteren en repareren van de defecte 

onderdelen, ben jij als WERKVOORBEREIDER HYDRAULISCHE POMPEN dé drijvende kracht van de herstelling. 

Want dankzij jouw degelijke administratieve voorbereiding kunnen de herstellingswerken effectief plaatsvinden. 

• Je bereidt de dossiers administratief voor en zoekt de nodige wisselstukken 
• Dankzij jouw technisch inzicht maak je correcte inschattingen van het benodigde aantal werkuren 

en werk je marktconforme offertes uit 
• Je staat klanten met de glimlach te woord en bent centraal aanspreekpunt in elk stadium van het 

herstelproces 
• Je bent de lijm tussen de commerciëlen, het magazijn, de aankoopdienst, de logistiek, de 

facturatie en derde partijen. De velcro van het POMPEN TEAM. 
• Je denkt probleemoplossend en zorgt er te allen tijde voor dat de techniekers aan de gang kunnen 

blijven en dat de klant geïnformeerd is 



 

 
 
 
 
 
REM-B Hydraulics | Rouwbergskens 5, 2340 Beerse (BE) | +32 14622860 | info@remb.be |www.rem-b.com 
We care about hydraulics  
 

• In geval van drukte of complexere jobs aarzel je niet om zelf bestellingen te plaatsen, facturen uit 
te werken of transport te regelenWAT NEEM JE MEE? 

Overtuig ons door middel van jouw GOESTING om erin te vliegen en te leren. Verder pas je in het REM-B 

Hydraulics-plaatje als: 

• Je hebt een bachelorsdiploma Elektromechanica op zak (of gelijkwaardig door ervaring) 
• Je hebt een 3-tal jaar ervaring in een technische omgeving 
• Je hebt affiniteit met hydrauliek of wil je hier graag in verdiepen 
• Administratieve taken schrikken je niet af 
• Je bent klantvriendelijk ingesteld en legt gemakkelijk contacten 
• Je spreekt Nederlands en een aardig woordje Frans. Andere talen zijn mooi meegenomen. 
• Je bent een flexibele teamplayer die werk ziet en graag de handen uit de mouwen steekt 
• Je hebt een gezonde ambitie om door te groeien in ons bedrijf 
• Je blijft elke dag gemotiveerd terugkomen 

 

WAT KRIJG JE? 

• Je komt terecht in een collegiaal team dat houdt van ‘doen’ en dat elkaar bijstaat bij uitdagende 
projecten of problemen 

• Wij bieden jou een veelzijdige functie waarin je veel zelfstandigheid krijgt en uitzicht hebt op mooie 
doorgroeimogelijkheden. REM-B Hydraulics is immers een ambitieuze kmo in volle expansie die 
graag investeert in goeie mensen. Afhankelijk van jouw ambitie zijn er binnen REM-B Hydraulics tal 
van mogelijkheden om jouw expertise verder te verbreden of verdiepen. 

• Ons feestcomité staat garant voor tal van leuke activiteiten (denk bijvoorbeeld aan pronostieken 
t.g.v. de Tour De France of het WK voetbal waarbij leuke prijzen te winnen zijn, een jaarlijkse karting 
cup, een gezellige nieuwjaarsdrink,…) 

• Ook werken we samen aan onze gezondheid door ’s middags een frisse neus te gaan halen of op 
vrijdagavond te gaan lopen 

• We gaan dus voor een LANGE TERMIJN ENGAGEMENT waarvan een aantrekkelijk salaris met 
extralegale voordelen zoals fietsleaseplan, hospitalisatieverzekering (inclusief mogelijkheid tot 
aansluiten gezinsleden betaald door werkgever), groepsverzekering, maaltijd- en ecocheques, gsm 
en -abonnement, laptop en glijdende werkuren onderdeel uitmaken. Bovendien keert REM-B 
Hydraulics een winstdeelname uit aan alle medewerkers. 

• Het betreft een bediendecontract van onbepaalde duur waarbij je 39u/week zal werken. Dit 
betekent dus 6 extra ADV-dagen per jaar bovenop de 20 wettelijke vakantiedagen. 

 

WIL JE ONS LEREN KENNEN? 
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Laat iets van je horen en stuur jouw cv en motivatie naar jobs@remb.be. 

Wij kijken er naar uit jou te ontmoeten! 

 

REM-B Hydraulics 
Rouwbergskens 5 
2340 Beerse 
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