
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 Zutendaal.

Jouw uitdagingen

• Je lost uiteenlopende storingen op, zowel op elektrisch, 
mechanisch als hydraulisch vlak;
Je helpt ons machinepark operationeel houden door
oordeelkundig preventief onderhoud;
Je werkt mee aan uitdagende projecten: 
van machineverbetering tot de opbouw van nieuwe 
installaties;
Je werkt in wisselende posten (morgen/middag).

•

•

Jouw achtergrond

• Je hebt bij voorkeur een bachelor diploma 
(of gelijk door ervaring);
Je hebt enkele jaren relevante ervaring 
en machines boeien je;
Je hebt een goede kennis van mechanica en elektriciteit;

•

•

•

Jouw voordelen

• Je krijgt een aantrekkelijk en competitief salarispakket 
met extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatie-
verzekering, groepsverzekering, …);
Je draait mee in een dynamisch en stabiel familiebedrijf;
Je krijgt een uitdagende en afwisselende job in een hecht 
onderhoudsteam;
Je krijgt een grondige opleiding en de kans om je kennis 
te delen met je collega’s;
Je doet je ding in een omgeving die initiatief en inspraak 
aanmoedigt;
Je groeit mee met een vernieuwend bedrijf boordevol 
toekomstplannen.

•
•

•

•

•

m/v - Zutendaal 

Interesse?
Stuur je sollicitatiebrief met cv
naar Ebema. Ter attentie van Jourik Meus, 
Dijkstraat 3, 3690 Zutendaal. Mailen 
mag ook: jobs@ebema.be. Meer info nodig? 
Bel ons op +32 89 61 00 42. 

RUIMTE VERBETEREN

Ebema zoekt...
een ‘ storingstechnieker ’

Laat jij ons nóg 
beter draaien?

•

• Kennis van hydraulica en PLC is een pluspunt;
Je bent praktisch ingesteld, zelfstandig en gedreven.


