
 

 

 

 

 

 

 

 

Agristo, een dynamische familieonderneming, is gespecialiseerd in het produceren van voorgebakken en 

diepgevroren aardappelproducten.  Sedert de oprichting in 1986 is de productiecapaciteit gestegen tot 

454.000 ton afgewerkt product per jaar, wat resulteert in een omzet van 334 miljoen euro. Het ruime 

assortiment aan frietjes, aardappelschijfjes, nootjes, kroketten, … dat door een 700-tal medewerkers 

vervaardigd wordt in de hoofdzetel te Harelbeke en de productievestigingen te Wielsbeke, Nazareth, 

Tilburg (Nederland) wordt geëxporteerd naar alle uithoeken van de wereld.  Om onze verdere ambitieuze 

groeiplannen te kunnen realiseren, wensen wij ons team (met uitvalsbasis Harelbeke, vanaf half 2019 wordt 

dit Wielsbeke) te versterken met een gedreven (m/v): 

 

 

     Maintenance Engineer 
 
Doel van de functie: Medeverantwoordelijk voor het beheer en de analyse van het 
onderhoudssoftware pakket (CMMS systeem) die alle informatie bevat om op een efficiënte 
manier ons machinepark en andere installaties te beheren. 

 

 

Jouw takenpakket 

 Samen met de Group Maintenance Manager zal je genieten van een intense opleiding omtrent 
het CMMS systeem waardoor je de kennis zal vergaren om mede administrator te zijn.  

 Tijdens de implementatie van het CMMS programma zal je mee waken over de kwaliteit van de 
data en de gebruikswijze hiervan.  

 Voor de go-live, gefaseerd over de verschillende vestigingen heen, zal je mee helpen met het 
uitschrijven en het bedenken van de procedures omtrent het CMMS programma en opleiding 
geven hierover.  

 Als administrator denk je mee over de basisstructuur van het onderhoudsprogramma 
(boomstructuur, standaardisatie van de schermen, wisselstukkenbeheer,…) 

 In deze functie werk je nauw samen met de technische diensten van de verschillende sites. Je 
werkt samen om de onderhoudsplannen te analyseren en optimaliseren voor het machinepark. 

 Samen met de sites en het projectteam help je bij het analyseren van de kritische wisselstukken 
die moeten aangekocht worden bij nieuwe machines.  

 Jij vormt de link tussen de onderhoudsdiensten op de sites en het projectteam. Je volgt nieuwe 
projecten mee op en bekijkt deze vanuit een onderhoudsstandpunt. 

 Je helpt mee bij de implementatie en optimalisatie van de onderhoudsstrategie. 
 

Wat verwachten we van jou? 

 Je genoot een Bachelor opleiding elektromechanica of gelijkwaardig door ervaring. 

 Je hebt bij voorkeur reeds ervaring opgedaan binnen een gelijkaardige omgeving, maar ook als 
gemotiveerde schoolverlater kan je in aanmerking komen.   

 Je bent bereid om je wekelijks te verplaatsen naar al onze vestigingen. 

 Je hebt affiniteit met software applicaties en kan vlot nieuwe pakketten onder de knie krijgen. 

 Je bent hands-on, resultaatgericht, denkt en handelt proactief en hebt een sterk 
probleemoplossend vermogen. 

 Je kan goed prioriteiten stellen en werkt zeer nauwkeurig en gestructureerd.  

 Je kan je voldoende professioneel uitdrukken in het Nederlands, Engels en Frans. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

Ons aanbod 

 

Wij bieden je deze uitdagende job binnen een sterk dynamisch groeibedrijf met familiaal karakter.  

Binnen onze professionele organisatie bieden wij je een ruime portie autonomie, een aangename 

werksfeer en een competitieve verloning inclusief bedrijfswagen. Gezien de ambitieuze 

toekomstperspectieven van Agristo, bieden wij jou daarenboven reële verdere persoonlijke opleidings- 

en doorgroeikansen. 

 

 
De smaak te pakken? 

 
Je bent ervan overtuigd de ideale kandidaat te zijn?  Mail ons dan vandaag nog jouw cv en motivatiebrief 

naar hr@agristo.com  zodat wij je kunnen contacteren voor het regelen van een persoonlijke afspraak.  Je 

mag erop vertrouwen dat jouw kandidatuur snel en vertrouwelijk behandeld wordt. 
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