
 
 
 

  

Vacature allround technisch medewerker 
Omgeving Rotterdam (vaste werf petrochemie) 

 
Jouw rol 
Als allround technisch medewerker ben je verantwoordelijk voor het onderhoud, herstellen 
en afstellen van onder andere onze HD-pompen en installaties die worden gebruikt in de 
industriële reiniging. 
Wij geven jou de ruimte voor het meedenken over verbeteringen en aanpassingen aan 
machines en installaties. 
Het navolgen van veiligheidsvoorschriften en kwaliteitseisen is erg belangrijk in deze 
functie. 
 
 
Wie zijn wij 
HCI is van origine een Vlaams bedrijf, gevestigd in Antwerpen, er werken ongeveer 400 
mensen. In Nederland zijn we sinds 2012 actief, onder een Nederlands management 
gevestigd in Terneuzen en Rotterdam. We zijn specialist op het gebied van industrieel 
reinigen en veel van ons eigen materieel ontwikkelen we zelf in Antwerpen, waarmee we 
voorloper zijn op de markt. 
 
In Nederland werken we met ongeveer 80 collega’s. Doordat we veel samenwerken en 
soms heel intensief, zoals bij onderhoudstops, hebben we een sterke band met elkaar. 
 
Wat we van je vragen: 

• Rijbewijs B/C  

• Werkervaring met technische achtergrond 

• Kennis van elektriciteit, mechanica en pneumatiek  

• Je respecteert de veiligheidsregels (een VCA certificaat is een pre)  

• Je heb een flexibele instelling  

• Je kan zelfstandig mechanische/elektrische problemen oplossen 

• Je houdt overzicht en bewaart de rust tijdens drukke periodes.  
 

 
Dit is jouw beloning 

• Een goed salaris 

• Ziektebonus wanneer je niet ziek ben geweest 

• 24 vakantiedagen 

• 22 ATV dagen 

https://www.google.be/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmedia.licdn.com%2Fdms%2Fimage%2FC4D1BAQGHF39My8_nEA%2Fcompany-background_10000%2F0%3Fe%3D2159024400%26v%3Dbeta%26t%3DrSa5PrR9nSGIDe-9-VTBlM4IgrCHFH1dBRchf5sSK4I&imgrefurl=https%3A%2F%2Ffr.linkedin.com%2Fcompany%2Fveolia-energy-solutions-bulgaria-ead&docid=cTlc4ckcylAvlM&tbnid=KnbxPNpscedxwM%3A&vet=1&w=1098&h=750&itg=1&bih=714&biw=1536&ved=0ahUKEwi3tsTK-7DhAhUJw8QBHY_WCu8QMwhpKCgwKA&iact=c&ictx=1


• Winstuitkering  

• Pensioen via Pensioenfonds Vervoer 

• Benodigde scholing 

• Werken in een hecht team dat voor elkaar door het vuur gaat. 

• Auto van de zaak 

• Telefoon van de zaak 

• Wij zijn aangesloten bij de CAO Orsima. Voor meer info zie: www.orsima.nl/cao 
 
Hoe gaat het verder 
Na jouw sollicitatie maak je een grote kans om uitgenodigd te worden voor een gesprek. 
Zien we het van beide kanten zitten, dan doen we je een goed voorstel. Voor je het weet 
heb jij een HCI-contract in handen! 
 
Interesse in deze functie? 
Neem dan contact op met HCI Nederland: 
  ellis@hci-is.nl 
+31 683045449 
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