
 

 

 
 
 
IFG Cresco, een divisie van International Fibres Group, is een gerenommeerde producent van weefsels 
bestemd voor de tuinbouwsector. Al meer dan 50 jaar bieden we een innovatief productaanbod dat 
wereldwijd zijn weg vindt naar de professionele gebruiker. Onze Phormium productportfolio omvat een 
brede range aan schermdoeken voor kassen, gronddoeken en netten voor de champignonsector. 
Hiernaast biedt IFG Cresco ook oplossingen voor industriële toepassingen, zoals versterkingsweefsels 
voor verpakking en onderdakfolie.  
Vanuit onze site in Lokeren streven wij naar proactieve dienstverlening, waarin klantgerichtheid én 
duurzame oplossingen absoluut centraal staan. 
 
 
 
 

IFG Cresco  
Weverslaan 15, 9160 Lokeren, Belgium 
–  
Phone: +32 9 3409811, Fax: +32 9 3487702 
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Storingstechnieker (m/v) 
 

 
Locatie:   Lokeren 
 
Werkregime:  2-ploegenstelsel 
 
Contracttype:  Onbepaalde duur 
 
Taken en verantwoordelijkheden: 
 
Samen met je collega’s verzeker je de goede staat van ons machinepark. Door je technisch inzicht ben 
je in staat om pannes of terugkerende problemen op te lossen. In de opleidingsperiode leer je het 
machinepark vooral kennen aan de hand van preventieve onderhoudstaken. Stap voor stap moet dit je 
in staat stellen om pannes op een zelfstandige en gerichte manier op te lossen. In kader van technische 
investeringen, kan je ook betrokken worden in het ombouwen van het bestaande machinepark, verdere 
automatisatie en/of de installatie van nieuwe machines. 
 
Profiel: 
 
Je genoot een technische opleiding (A2 aangevuld met een 7de jaar of bachelor), bij voorkeur elektriciteit 
of elektromechanica en kon deze aanvullen met meerdere jaren ervaring in een gelijkaardige functie. 
Vandaag blink je uit in het analyseren van problemen tot op componentniveau! Daarnaast beschik je 
over de nodige drive en verantwoordelijkheidszin om storingen zo snel en accuraat mogelijk op te 
lossen, alleen of in team. Verder heb je een zeer hoog veiligheidsbewustzijn! 
 
Interesse? 
Voor meer info kan u terecht bij Stijn Prové, HR, op +32 (0)9-340 98 85. 
 
Gelieve je schriftelijke kandidatuur en CV door te sturen naar IFG Cresco, ter attentie van Stijn Prové, 
HR-departement. 
 
E-mail: stijn.prove@ifgcresco.com 
 
 
 
 

mailto:stijn.prove@ifgcresco.com

