
 

Gilbert De Clercq (opgericht in 1957) is een vooraanstaande logistieke dienstverlener met een team van ong. 
350 medewerkers, 300 voertuigen en meer dan 80.000m² aan opslagruimte.  
Vanuit onze strategisch gelegen vestigingen in België, Slovakije en Spanje bieden we onze klanten 
totaaloplossingen aan voor hun logistieke behoeften binnen Europa.  
Availability, transparency, no nonsense en respect vormen de basisbegrippen binnen Gilbert De Clercq.  
Om een verdere groei en professionalisering te kunnen realiseren, zijn wij op zoek naar een gedreven m/v :  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

SUPERVISOR WORKSHOP 
 

 

 
JOUW FUNCTIE 
 Je staat in voor de goede staat en het onderhoud van het wagenpark en de organisatie van de workshop. 

 Je maakt de wekelijkse planningen voor onderhoud, herstelling en technische keuring in overleg met het 
planning departement.  

 Je beheert de voorraad van de wisselstukken en de gereedschappen. 

 Je geeft leiding aan een 10-tal mecaniciens en zorgt voor een optimale bezetting, opleiding en opvolging van 
jouw team.  

 Organisatie van depannages, hetzij door eigen personeel, hetzij door derden valt onder jouw 
verantwoordelijkheid.  

 Je beheert de documentenstroom binnen de workshop en ook tussen de workshop en de andere afdelingen.  
 
 

JOUW PROFIEL 
 

 Je bent in het bezit van een bachelorsdiploma mechanica of gelijkwaardig door ervaring. 

 Je hebt een passie voor vrachtwagens. 

 Je hebt een operationele kennis van Nederlands, Frans en Engels. 

 Je kan vlot overweg met MS Office toepassingen.  

 Je hebt een hands-on mentaliteit 

 Je bent gedreven, flexibel en stressbestendig 

 Je bent een motiverende teamleader 
 
 

WIJ BIEDEN 
 

 Een zeer gevarieerde job met reële verantwoordelijkheden. 

 Een interessant en aantrekkelijk loonpakket volgens pc 226.00. 

 Voltijdse tewerkstelling in een dynamisch, tof team. 

 De kans om mee te werken aan de verdere groei van Gilbert De Clercq. 

Interesse?   Mail jouw cv t.a.v. Conny Struylaart 
Kapelanielaan 10 – 9140 Temse - T: +32 3 750.91.76 
jobs@gilbertdeclercq.com     www.gilbertdeclercq.com 

 
 

nancy.heyrman@gdeclercq.be of contacte 
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