
GEZOCHT
TECHNISCH MEDEWERKER

O v e r  j o u

O v e r  o n s

J o u w  p r o f i e l

C o n t a c t :

Ben jij gepassioneerd door techniek?  

Ontdek je graag nieuwe techniek? 

Sta je graag in nauw contact met klanten? 

Werk je liefst in een toffe, familiale sfeer? 

Dan is deze job voor jou! 

Groenbek 21

8790 Waregem

+32 56 60 34 17

info@liratex.com

Liratex is een familiale onderneming die al 27 jaar distributeur is van 
promotie-, werk- en sportkledij. 

Naast de verkoop van t-shirts, polo’s, hemden, jassen, sportkledij,… bieden 
wij alle technieken en machines aan om dit textiel te personaliseren. 

Zo verkopen wij borduurmachines, groot-formaatprinters, plotters, 
transferpersen, DTG-printers,… Om onze klanten optimaal te ondersteunen, 
organiseren we veel opleidingen in het borduren, bedrukken of graveren. 

Wat wij bieden:

Wat houdt jouw taak in:

•  Je bent gepassioneerd door techniek 

•  Je bent graag op de baan 

•  Je kan goed omgaan met klanten 

•  Je hebt een goede basiskennis van elektriciteit en mechanica 

•  Een stabiele, open, familiale werkomgeving 

•  Een vaste job met verantwoordelijkheden 

•  Een boeiende dagindeling met veel variatie 

•  Een vast loon 

•  Een opleiding op maat 

•  Auto, computer, gsm 

•  Je repareert, installeert en onderhoudt machines 

•  Je staat in contact met fabrikanten van machines 

•  Je bezoekt klanten om technische problemen op te lossen 

•  Je verplaatst je flexibel doorheen de Benelux 

Als technisch medewerker ben je, samen 

met enkele collega’s, verantwoordelijk 

voor de installaties, het onderhoud en 

reparaties van machines. Deze machines 

staan bij onze klanten, zowel in België, 

Luxemburg als Nederland. 

Onze klanten zijn firma’s die textiel 

personaliseren. Typische klanten zijn 

bvb sportwinkels, borduurateliers, 

zeefdrukkerijen, werkkledijwinkels,… 

Je begeleidt onze klanten bij de 

installatie, onderhoud en herstelling van 

hun machinepark. 


