BiogasTec nv is actief in de sector van de hernieuwbare energie. Samen met zusterbedrijf
Trevi nv verzorgt BiogasTec de bouw en exploitatie van biogasinstallaties. In deze
installaties wordt organisch materiaal omgezet naar biogas volgens een gepatenteerd
procedé. Het biogas wordt verbrand in gasmotoren met warmtekrachtkoppeling voor de
productie van groene elektriciteit en warmte. Momenteel exploiteert BiogasTec 5
biogasinstallaties in Vlaanderen. Vanuit 1 team coördineren we alle service techniekers
actief bij Biogastec en Trevi.

Technisch administratief bediende
Je versterkt het team van de coördinator servicetechniekers. Je werkt nauw samen met onze
2 werkvoorbereiders.
Je zult een gevarieerd aantal administratieve taken voor jouw rekening nemen:






interne verwerking van de werkbonnen,
opmaken van de technische fiches van onze installaties,
up to date houden van de informatie aan de hand van de werkbonnen:
uitgevoerde werken, vervangen onderdelen aanvullen, …
facturatie van de uitgevoerde werken,
opvragen van offertes bij leveranciers, opvolgen van onderdelen in herstelling,
garanties administratief verwerken,…

Wie zoeken we?
Technische affiniteit – Je werkt graag in een technische omgeving en je hebt ervaring
met technische termen en werkwijzen.
Georganiseerd werken – Je bent gestructureerd, bewaart het overzicht en vindt het fijn
om veel dingen tegelijk te doen.
Vlot communiceren – Je hebt zowel intern als extern contact met medewerkers en
leveranciers. Je spreekt vloeiend Nederlands, en kan je behelpen in het Frans en Engels.
Administratieve ervaring – Je kan vlot overweg met verschillende software en werkt
ook vaak met Microsoft Excel en Word.

Wat bieden we?
Bij BiogasTec kom je terecht in een groeiende onderneming met een gemotiveerd team. Je
krijgt een boeiende job met uitdaging, waarbij collega-projectingenieurs voor de nodige
ondersteuning zorgen. Verder bieden we een voltijds contract van onbepaalde duur, met een
marktconform salaris in functie van kennis en ervaring.
Interesse? Stuur dan je CV en motivatiebrief naar vacatures@biogastec.com t.a.v. Astrid
Latrez
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