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TESTING TECHNICIAN 
 

BEDRIJFSPRESENTATIE 

 
Hydro Building Systems Belgium is één van de voornaamste leveranciers van aluminium raam-, deur- en 
gevelsystemen in Europa. Via de merken Sapa, Wicona en Technal wordt gestreefd naar het bieden van 
concrete meerwaarde voor architecten, raamfabrikanten, gevelbouwers, aannemers en andere 
bouwbeslissers, via continue product innovatie en projectoplossingen. Het Test Center maakt integraal deel 
uit van het R&D team, dat vanuit een internationale context zowel de Europese markt als onze export 
markten bedient. 

 

VERANTWOORDELIJKHEDEN  
In ons Test Center zorg je voor assemblage van prototypes van aluminium ramen, deuren, 
schuiframen en veranda’s. Tijdens deze assemblage zoek je samen met R&D naar technische en 
innovatieve oplossingen. Je werkt het raam af volgens het testdossier. 

• Je voert testen uit volgens geldende normen en/of richtlijnen. Deze testen zijn onder andere wind-, 
water- en luchtdichtheid, mechanische testen, inbraaktesten en akoestische testen. 

• Je woont officiële interne testen bij, alsook testen bij externe gecertificeerde labo’s. 
• Je maakt de rapportering van het testverloop en formuleert eventueel verbetermogelijkheden. 
• Je biedt marktondersteuning bij testing en on site support, eventueel in het buitenland, en 

zorgt voor de assemblage van marketing tools, zoals beurselementen. 
• Tijdens de uitvoering van je taken ben je je voortdurend bewust van veiligheid en help je zoeken 

naar veilige oplossingen om de testen uit te voeren. Je draagt zorg voor materialen en hebt oog 
voor orde en netheid. 

Het gaat om een hands-on vacature die gepaard gaat met zoeken naar technische oplossingen. 

 

OPLEIDING EN ERVARING  
• Technische opleiding of gelijkwaardig door ervaring; 
• Een goed technisch inzicht en basiskennis van mechanica is vereist; 
• Ervaring als PVC en/of aluminium schrijnwerker is een pluspunt; 
• Je kan vlot overweg met de PC voor korte rapporteringen; 
• Sterk probleemoplossend vermogen, goede communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden, 

kwaliteitsgericht en nauwkeurig; 
• Hands-on mentaliteit en bereidheid tot (korte) reizen; 
• Brevet van rolbrug en/of heftruck is een pluspunt; 
• Uitstekende kennis Nederlands, basiskennis Engels en Frans. 

 

ALGEMEEN 

Bedrijf 

Locatie 

Rapporteert aan 

Hydro Building Systems Belgium NV 

Lichtervelde, België 

Teamleader Test Center 

 

CONTACT 

Stuur je CV en motivatiebrief naar jasmina.bollens@hydro.com 

 


