
Acotec is een wereldwijde leverancier van anti-corrosie oplossingen,  startend bij de inspectie 
van de corrosiemechanismen en het staal,  gevolgd door het schoonmaken en repareren van 
schade, tot de uiteindelijke bescherming tegen corrosie. Er worden oplossingen geboden voor 
verschillende sectoren: offshore olie en gasmarkt, petrochemische industrie, maritieme 
industrie, energie markt, en vele andere…..   
Als ontwikkelaar en producent van coatings tegen zware corrosie is Acotec een begrip in de 
sector binnen België en ver daarbuiten.  

Ter uitbreiding van het team, zoeken wij momenteel een gemotiveerde: 

ARBEIDER BUITENDIENST (M/V) 

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Acotec nv is gespecialiseerd in het verven en coaten van metaal dat wordt blootgesteld aan 
natuurelementen waardoor corrosie optreedt. Als arbeider zal je instaan om dit metaal 
te behandelen (verven/coaten) zodat het beschermd is tegen roesten.  
Je werkt voornamelijk op werven: in havens, kanalen, waterlopen over heel België.   
Deze job dat we omschrijven als gritstraler zal je vooral worden aangeleerd, het gaat om het 
metaal voorbereiden dus proper maken, vrijstellen van water, gritstralen en dan behandelen 
door coaten of verven.   
We zoeken iemand die gewend is van buiten te werken, zwaar werk uit te voeren, een 
handige Harry is en flexibel is naar uren toe. Je werkt steeds in een team van drie personen, 
dit is geen vast team.  Je bent in het bezit van een rijbewijs B. De verplaatsingen gebeuren 
mogelijks als team met een bedrijfscamionette.   

PROFIEL

 ervaring als pistoolschilder is een voordeel 

 ervaring als zandstraler is een voordeel  

 ervaring als mechanieker/lasser is een voordeel  

 je bent flexibel naar uren toe, lange dagen werken is voor jou haalbaar  

 je staat open voor een buitenlands avontuur (geen must) 

 je hebt ervaring met fysiek zwaar werk  

 je hebt ervaring met buitenwerk  

 je hebt geen hoogtevrees  

 je hebt geen claustrofobie  

 je kan zwemmen  

 je bent in het bezit van een rijbewijs B  

 kennis van NL is noodzakelijk, kennis van Engels en Frans is een pluspunt 



PERSOONSGEBONDEN COMPETENTIES  

 Samenwerken als hecht team  

 Zin voor nauwkeurigheid hebben  

 Regels en afspraken nakomen  

 Betrouwbaar als collega 

 Resultaatgerichtheid  

 Leervermogen hebben  

AANBOD

 mooie verloning volgens barema bouw 

 je werkt overal in België  

 het is een uitdagende en afwisselende functie  

 een job met verantwoordelijkheid  

 een job met doorgroei mogelijkheden 

 buitenlands avontuur kan 

 vast contract voor onbepaalde duur  

HOE SOLLICITEREN 

Contactpersoon: Annelies Van Limberghen 

 Via e-mail: annelies.vanlimberghen@acotec.be

 Telefonisch: 053 / 83 86 60 


