
 
 

  

                                                                              

Technieker voor de voedingsindustrie (m/v/x) 

 

In deze functie zorg je samen met de collega’s voor het optimaal functioneren van de produktielijnen binnen Gadus, 
een visverwerkingsbedrijf gevestigd te Nieuwpoort.   
 
Functie omschrijving:  

- Preventief onderhoud van de productielijnen.  
- Oplossen van storingen: zowel elektrisch als mechanisch 
- Uitvoeren van herstellingen : zowel elektrisch, mechanisch als elektronisch. 
- Optimale werking van de verpakkingslijnen garanderen ( checken van sensoren, programma’s , storingen 

oplossen, etc.) 
- Opvolgdocumenten van de interventie invullen. 
- Preventief onderhoud uitvoeren (schoonmaken, smeren, aanpassing, vastdraaien,...) 
- Curatieve interventies  
- Technische ondersteuning verlenen aan de productieafdeling 
- Je werkt samen met een team van  techniekers  

 
Profiel:  

- Je hebt reeds een eerste ervaring als technieker. 
- Je bent in het bezit van een diploma technisch secundair onderwijs of je bent gelijkwaardig door ervaring. 
- Je bent bereid om in beurtrolsysteem te werken. 
- Je wenst in de voedingsindustrie te werken. 
- Je bent nauwkeurig en draagt veiligheid hoog in het vaandel 
- Na inwerking draai je mee in het permanentiesysteem op zaterdag. 
- Je spreekt Nederlands en kunt je uitdrukken in het Frans. 

 
Wij bieden: 

• Een competitief salaris binnen PC 118 
• Binnen onze werkomgeving zijn voldoende opleidings- en doorgroeimogelijkheden. 
• Ruimte tot professionele en menselijke ontplooiing. 

 
Gadus:  
Gadus is een visverwerkingsbedrijf gevestigd te Nieuwpoort. Het maakt deel uit van een IJslandse groep. De 
producten die door Gadus aangeleverd worden aan de klanten zijn zeer divers: diepgevroren vis, verse vis, vis 
verpakt onder gemodificeerde atmosfeer, schaal- en schelpdieren en vissalades. Onder de klanten bevinden zich 
enkele van de grootste retailketens van België.  
De omzet in 2021 bedroeg ca 92 miljoen euro. Het bedrijf is hiermee het tweede grootste visverwerkingsbedrijf in 
België en telt inmiddels een 100-tal medewerkers. Deze Belgische vestiging werkt vrij autonoom en kon reeds jaar na 
jaar groeicijfers voorleggen. 
 
Interesse:  
Stuur uw kandidatuur + motivatie naar jobs@gadus.be 
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