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• Ervaring in binnen- en buiten-markeringen is een must 
• Je steekt graag de handen uit de mouwen
• Teamplayer 
• Leergierig

Mail je CV en motivatiebrief naar vacatures@remotec.be

Remotec  bvba 
Poortakkerstraat 7

9051 Sint-Denijs-Westrem

WE ARE HIRING

Industriële Signalisatie, Wegmarkeringen & Infra
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REMOTEC BVBA

Remotec bvba, gelegen in Sint-Denijs-Westrem, werd opgericht in septem-

ber 1988 en is tot op heden een 100% familiale KMO. Dit familiale karakter 

waarborgt een aantal belangrijke waarden binnen ons bedrijf. Als bedrijf 

willen we gaan we voor 100% zorgzaamheid naar al onze stakeholders toe: 

medewerkers, klanten, aandeelhouders, leveranciers én onze samenleving. 

Remotec is een Belgische fabrikant, gespecialiseerd in industriële en pub-

licitaire signalisatie, wegmarkeringen en infrastructuurwerken. Wij bieden 

Door de productie in eigen beheer te houden, willen we de productietijd zo 

kort mogelijk houden en de flexibiliteit zo hoog mogelijk. Niet alleen de pro-

ductie, maar ook de plaatsingsdienst is in eigen beheer. Remotec is marktle-

ider in België en heeft daarnaast ook en activiteit in Nederland, Frankrijk en 

Luxemburg. 

Om de sterke groei van ons bedrijf te ondersteunen zijn we op zoek naar 

een Financial manager met sterke voeling voor HR, voor de vestiging in 

Sint-Denijs-Westrem.

REMOTEC BVBA
Poortakkerstraat 7 

BE-9051 Sint-Denijs-Westrem
+32 (0)9 321 85 85
Ilse@remotec.be



Remotec, fabrikant van industriële signalisatie werft aan: 

WEGMARKEERDER MET ERVARING

Functieomschrijving:

- Je werkt mee in één van onze ervaren belijningsteams 
- Je kan werken met wegenverf, 2K-epoxy, 2K-PU, koudplasten en thermoplasten
- Je krijgt een doorgedreven interne opleiding voor deze verschilende technieken
- Je werkt in een tof team van gemotiveerde collega’s
- Je werkt zowel binnen als buiten 

Profiel: 

- Je werkt nauwkeuring en hebt oog voor detail
- Je bent stressbestendig 
- Je werkt zelfstandig en punctueel
- Je bent een teamplayer 
- Je kan oplossingsgericht werken
- Je spreekt vlot Nederlands 

Aanbod:

- Een boeiende uitdagende job met aangepast loon
- Je komt terecht in een boeiende en dynamische omgeving
- Je stapt mee in een groeinde onderneming
- Je krijgt een interne opleiding  
- Je krijgt extra vergoedingen voor buitenlandse verplaatsingen 
- Firmawagen via cafétariaplan is mogelijk 

Soliciteren: 

Stuur je CV en motivatiebrief naar vacatures@remotec.be

Remotec bvba


