
Ebema verbetert de ruimte: voor bedrijven, overheden én particulieren. We maken buitenruimtes beter. Gezelliger. 

Slimmer. Veiliger. Mooier. Groener. Sterker ... Hiervoor bedenken en ontwikkelen we hoogtechnologische betonoplossingen. 

Geperst of gegoten, van klinker over Megategel tot maatwerk. En dat doen we met hart en ziel. Al sinds 1946. Vandaag 

hebben we een team van 220 mensen in onze vestigingen in Zutendaal en Rijkevorsel. En een omzet van 48 miljoen euro. 

Wil je deel uitmaken van een goed geolied technisch team? Maak ruimte in je agenda en solliciteer meteen voor 
onze vestiging in Rijkevorsel.

Functie

•

Binnen het projectteam: 

Werk je mee aan het voorbereiden, 
uitvoeren en opvolgen van uiteenlopende 
investeringsprojecten. Je staat in voor zowel
mechanisch als hydraulische systemen. Notie van 
elektriciteit is aangewezen.

Sta je mee in voor het duidelijk omschrijven, 
plannen en concretiseren van projecten

Volg je de nieuwe evoluties en ontwikkelingen 
inzake productietechnieken op 

Ben je hierdoor in staat gerichte verbeterings-
voorstellen te formuleren

Analyseer je het bestaande machinepark en 
doe je verbeterings- en optimalisatievoorstellen

Rapporteer je aan het hoofd projecten

Ben je niet bang om je handen vuil te maken

Werk je nauw samen met het productieteam

•

•

•

•

•

•

•

Pro�el 

•

•

•

Bachelor (voorkeur Elektromechanica) of gelijkwaardig 
door ervaring

Ruime ervaring in een technische en productieomgeving

Technische kennis en praktische kunde om een project 
tot een goed einde te brengen

Bereid om zelf de handen uit de mouwen te steken

Notie hebben in besturingstechnieken

Team player, �exibel en creatief, verantwoordelijk 
en initiatiefnemer

m/v - Rijkevorsel

Interesse?
Stuur je sollicitatiebrief met cv
naar Ebema. Ter attentie van Patricia De Volder, 
Oostmalsesteenweg 204, 2310 Rijkevorsel. 
Mailen mag ook: jobs@ebema.be. Meer info nodig? 
Bel ons op +32 3 312 97 54. RUIMTE VERBETEREN

Ebema zoekt...
een ‘onderhoud/projectmedewerker’

Laat jij ons nóg 
beter draaien?

•

•
•

Aanbod 

Een verantwoordelijke functie waarbij initiatief en inspraak 
worden aangemoedigd, de mogelijkheid om mee te groeien 
in een stabiel bedrijf met toekomstplannen en een salaris 
in verhouding tot de toegekende verantwoordelijkheid.

•


