
 

 

 
 

TECHNIEKER/MONTEUR SECTIONAAL POORTEN 

Wie zijn wij? 
 
G Constructions wil een kwaliteitsvolle service verlenen aan bedrijven. Ons doel is een 
klantgericht, dynamisch, innovatief en betrouwbaar bedrijf te zijn waarbij veiligheid, kwaliteit, 
teamwerk en betrokkenheid centraal staan. Door G Constructions zal altijd de nodige 
prioriteit worden verleend aan welzijn. 
 
Onze werknemers zijn dan ook van essentieel belang voor het succes van onze onderneming. 
Door open communicatie met elkaar en actieve inzet van iedereen, kunnen we onze 
doelstelling bij G Constructions bereiken en continu verbeteren. 
 
Jobomschrijving: 
 
Je staat in voor de montage, onderhoud en herstelling van de producten, door middel van de 
gespecialiseerde opleiding en voorschriften van ons bedrijf. De werkzaamheden worden 
uitgevoerd op het werf, dit zowel nieuwbouw als renovatie.  
Doorgaans werk je in een ploeg van 2 personen. De ploegen beschikken over een moderne en 
tevens comfortabele, compleet uitgeruste montage- of servicewagen. Als actieterrein zijn 
verplaatsingen in de Benelux en het noorden van Frankrijk nodig. Dit kan soms gepaard gaan 
met overnachting ter plaatse. 
 
 Takenpakket:  
 

- Een montage- en fabricatieplan kunnen interpreteren  
- Montage van sectionaal poorten, snelrolpoorten en brandpoorten & -deuren  
- Montage van dockequipment  
- Montage van automatisatie  
- Onderhoud van de producten  
- Herstellen van de producten  
- Veiligheidsregels toepassen en opvolgen  
- Verantwoordelijk voor orde en netheid van de bestelwagens & gereedschappen 
 
Profiel: 
 

- Je bent een teamplayer maar kan prima zelfstandig werken  
- Je bent gemotiveerd, positief ingesteld en je bruist van energie  
- Je kan nauwkeurig, ordelijk en veilig werken  
- Je hebt een grote leercapaciteit  
- Je bent in het bezit van een B-rijbewijs  
- Op hoogte werken schrikt je niet af  
- Je communiceert open en eerlijk  
- Je bent klantvriendelijk  
- Pluspunt: Je kan Frans spreken en begrijpen  
- Pluspunt: Je bent in het bezit van een BE-rijbewijs 



 

 

 
Wat bieden we je? 
 
- Een gespecialiseerde opleiding van de jobfunctie 
- Een aantrekkelijk loon in functie van jouw ervaring en tal van extralegale voordelen 
- Je werkt in een bedrijf waar je als persoon voorop staat 
- Mogelijkheid tot groei in het bedrijf 
- Mogelijkheid tot diverse opleidingen 
 
Heb je interesse om bij ons te komen werken? 
 
Aarzel dan niet en stuur je CV en motivatiebrief per e-mail naar info@gconstructions.be. 
Vergeet niet duidelijk je contactgegevens te vermelden. Voor verdere inlichtingen kun je ons 
contacteren op het nummer: 051.35.90.65. 


