
ATK, vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en Controle, is een 
onafhankelijk & officieel organisme erkend als E.D.T.C. (Externe Dienst 
voor Technische Controles).

ATK biedt een uitgebreid gamma aan van diensten die ertoe bijdragen 
mens en milieu te beschermen tegen de schadelijke invloeden van 
techniek en industrie. Daartoe voert ATK door de wet voorziene controles 
uit op toestellen en installaties en stelt vast of deze conform zijn met de 
vigerende wetgeving en normen.

ATK behartigt de belangen van gebruikers van toestellen en installaties en 
controleert in opdracht van alle belangrijke industriële sectoren, lokale en 
nationale overheden en in de particuliere sector.

Sinds de oprichting in 1962, volgt ATK de reglementering in zijn activiteitsdomein nauwgezet op. 
Daardoor kunnen de klanten van ATK maximaal gebruik maken van de ruime ervaring die werd 
opgebouwd. Voor onze afdeling hefwerktuigen zijn we op zoek naar een :

Polyvalent Technicus
Inspecteur Hefwerktuigen – Oost-Vlaanderen/West-Vlaanderen

Je functie :
• Na je opleiding verricht je veiligheidscontroles van hefwerktuigen en technische 

installaties met de nodige dosis verantwoordelijkheidszin.
• Je staat in direct contact met nieuwe & bestaande klanten in jouw regio.

• Je bent tevens verantwoordelijk voor de administratieve verwerking op PC van de 
verslaggeving.

• Je adviseert onze klanten deskundig door opvolging van regelgeving & technologie in 
jouw vakgebied.

Je profiel :
• Je beschikt over een relevant technisch diploma of bent gelijkwaardig door ervaring
• Idealiter heb je enkele jaren ervaring als technicus, met betrekking tot onderhouds- of 

installatieaspecten.
• Je bent dynamisch en nauwkeurig met goede contactuele vaardigheden.

Wij bieden jou :
• Een voltijdse en boeiende job in een evenwichtig groeiend bedrijf.

• Een competitieve verloning en een uitgebreid gamma van extra legale voordelen 
(firmawagen, verzekeringen, dagvergoeding, ...)

• Een collegiale werksfeer met een team enthousiaste collega's
• Een uitdagende functie met verantwoordelijkheid en een uitstekende werk-privé balans.
• Een schat aan kennis en ervaring met de mogelijkheid tot specialisatie in technieken of 

sectoren in functie van uw interesse en ambitie.

Interesse ?
Stuur je sollicitatie met CV & duidelijke omschrijving van je werkervaring naar : 
ATK, Mechelsesteenweg 247, 2820 Bonheiden, e-mail: kb@atk.be.


