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STERIMA is dé partner inzake sterilisatiediensten, verzorgingssets en herbruikbare 

instrumenten voor ziekenhuizen en medische bedrijven in de Benelux en levert modulaire 

oplossingen op maat van de klant. Voor onze zetel in Bissegem zijn we op zoek naar een  

 

Productietechnieker (m/v) 

 

Als productietechnieker sta je voor het in productie houden van alle machines en 

bijhorende installaties in onze divisie Sterima. Concreet betekent dit dat je zal meewerken 

in de productie op verschillende vlakken: preventief onderhoud uitvoeren, zorgen voor een 

correcte installatie van nieuwe machines, analyseren en herstellen van diverse soorten 

technische storingen, instaan voor het algemene onderhoud van het elektriciteitsnetwerk. 

Je communiceert gebreken die je opmerkt aan de machines of apparatuur. Je werkt op een 

veilige manier en volgens de veiligheidsinstructies. 

Takenpakket en resultaatsgebieden 

1. Monteren van onderdelen of stukken van de industriële uitrusting volgens de 
machinevoorschriften; 

• Gaat na of alle werkzaamheden conform de technische plannen of afspraken 
uitgevoerd kunnen worden 

• Sluit de gemonteerde stukken aan op de elektrische, hydraulische, 
pneumatische of stoomcircuits en op het geautomatiseerde sturingssysteem 
(PLC) 

2. De industriële uitrusting afstellen en de werking controleren 

• Houdt zich aan de voorschriften van de fabrikant, de productie- en 
veiligheidsvoorschriften 

• Controleert de montage, de aansluiting en de werking van geïnstalleerde 
onderdelen 

• Stelt machineonderdelen en parameters manueel of computergestuurd af 
(uitlijnen, balanceren, instellingen wijzigen…) 

• Draait proef met de machines 

• Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan onderhoud visueel en auditief op 
3. Een storing in de installatie lokaliseren en technisch oplossingen en/of 

herstellingsvoorwaarden bepalen 
4. De componenten van defecte systemen identificeren, herstellen en vervangen 

• Stelt de installaties veilig 

• Voert onderhoudswerkzaamheden uit 
5. De uitrusting wijzigen of aanpassen volgens de wettelijke of productie  vereisten 

(productie snelheid, nieuwe producten…) 
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• Blijft op de hoogte van technologische ontwikkelingen en de evolutie van 
wetten en regelgevingen Doet voorstellen voor het aanpassen of afstellen 
van bestaande installaties en het aankopen van nieuw materieel 

• Regelt machineonderdelen en parameters manueel of computergestuurd bij 
volgens de analyses 

• Evalueert gemaakte aanpassingen 
6. De technische werking uitleggen aan collega’s en hen begeleiden bij het in gebruik 

nemen van de machines/installaties 
7. De opvolggegevens van interventies registreren en de info doorgeven aan de Plant 

Manager 
8. Respecteren van veiligheid– en kwaliteitsnormen, verantwoordelijk voor de orde en 

netheid van de werkomgeving 

Competenties 

- Je hebt een hands-on mentaliteit en je bent een echte probleemoplosser  
- Je kan heel nauwkeurig werken en je hebt oog voor kwaliteit en veiligheid  

- Je bent een stressbestendige teamspeler  
- Je durft, wanneer nodig, leiding te nemen  
- Je kan zelfstandig werken, je neemt je verantwoordelijkheid op en je weet de juiste 

prioriteiten te stellen 

 

Vereiste kennis en ervaring 

- Goede technische basiskennis - Je bent bij voorkeur in het bezit van een technisch 
diploma (A2 niveau elektriciteit, elektromechanica) of je kan gelijkwaardige ervaring 
voorleggen  

- Je hebt kennis van mechanica, pneumatica en elektriciteit of je bent bereid hierin 
verder bij te scholen  
 

Wat bieden wij jou? 

- Een voltijdse functie met de nodige autonomie en uitdaging 

- Een bediendencontract met een aantrekkelijk verloningspakket, maaltijdcheques, 

een hospitalisatieverzekering en een groepsverzekering. 

 

ZIn om deel uit te maken van ons team? 

Mail dan je cv naar jobs@malysse-sterima.be of stuur je sollicitatiebrief en cv naar  

MALYSSE-STERIMA, tav HR, Bissegemsestraat 85, 8501 Heule.  


