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TECHNICIAN (T) 
 
DOEL:  Zorgen voor een uitstekende dienstverlening aan de klant, door ongedierte te bestrijden op de meest efficiënte en klantvriendelijke manier en 

dit op een correcte wijze documenteren en rapporteren binnen het bedrijf. 
 
Direct leidinggevende: SERVICE MANAGER 
 
 
 
 
 
 

 Op basis van de dagplanning ga je langs bij jouw klanten, binnen deze planning deel je jouw tijd zo efficiënt mogelijk in, dit in overleg met de klant 
en jouw collega-planner. 

 
 Je luistert naar de klant en denkt pro-actief mee ter voorkoming van ongedierte : je analyseert de situatie en neemt de juiste maatregelen om 

ongedierte te voorkomen en te bestrijden. 
 

 Je tekent plannen, inspecteert de verschillende ruimtes, controleert de geplaatste lokazen/vliegenvangers,... 
 

 Wanneer nodig overleg je met collega’s, je geeft ook commerciële info door aan je collega’s van de verkoop. 
 

 Na elk bezoek rapporteer je de ondernomen acties in ons digitale registratiesysteem én overleg je met de klant over de situatie. 
 

FUNCTIE 

VERANTWOORDELIJKHEDEN 
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 Je blijft je steeds bijscholen rond nieuwe behandelingen, je onderhoudt de technische kennis zowel op vlak van het ongedierte als van de 
technieken gebruikt voor de bestrijding ervan 

 
 Jij bent het eerste aanspreekpunt voor de klanten en geeft hen advies op basis van jouw bevindingen. 

 
 Je meldt ontvangen klachten, non-conformiteiten, incidenten en brengt verbetervoorstellen. 

 
 

 
 
 
 
 

 Dienstverlening pest control: plaatsen van lokazen, uitvoeren van controles bij klanten, indien van toepassing fumigaties. 
 Melden van klachten, non-conformiteiten, incidenten en verbetervoorstellen. 
 Acties rapporteren in digitaal systeem. 

 
 
 
 
 
 

 Teamspirit 
 Zelfstandig kunnen werken en denken 
 Zich kunnen beheersen 
 Taalkennis: Nederlands (perfect) 

Frans of Engels (basis) 
 Proactief  
 Flexibel 

 Bereid om onregelmatige uren uit te voeren en occasioneel 
zaterdagwerk te aanvaarden 

 Bereid tot bijscholing 
 Communicatief 
 Commerciële feeling en klantvriendelijk 
 Stressbestendig 
 Multitasken en prioriteiten kunnen stellen 

BEVOEGDHEDEN 

VEREISTE COMPETENTIES 
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 Zin voor verantwoordelijkheid 
 Probleemoplossend denken 
 Efficiënt 
 Instemmen met de beleidsverklaring 
 Net voorkomen en aandacht voor persoonlijke hygiëne 

 Gedreven 
 Doorzettingsvermogen en nauwkeurig werkend 
 Diplomatisch en discreet 
 Kan fysiek werk aan  

 
 
 
 

 
 
 
 

 Bewijs van goed gedrag en zeden 
 Tuinbouwopleiding (optioneel) 
 Rijbewijs B 
 Inhouse trainingsprogramma 
 Attest BA4 
 Attest Basisveiligheid VCA 
 Helper Erkend Gebruiker van Biociden 
 Minstens 3 maanden ervaring 
 Attest vorkheftruckchauffeur (indien van toepassing) 
 Attest werken op hoogte (indien van toepassing) 
 Attest hoogwerker (indien van toepassing) 
 Opleiding perslucht-ademhalingstoestellen (indien van toepassing) 

SPECIFIEK VEREISTE OPLEIDING/ERVARING 


