
  

 

 
 

 

GET gevestigd te Oostmalle, maakt deel uit van de Europese Azkoyen-groep die een dynamische 

groei kent. Met een team van 100 medewerkers creëren, verkopen en installeren we ICT oplossingen 

voor tijdregistratie en security management. Onze sterkte, naast het aanbieden van kwalitatieve en 

innovatieve producten en diensten, ligt in het aanbieden van totaaloplossingen.  

 

Ter ondersteuning van het Hardware Installatie Team zoekt GET momenteel een: 

 

 

TECHNISCH COÖRDINATOR & PLANNER 

Sterk in organisatie, communicatie en techniek 
 

 

De uitdaging  

Deze functie bevat 3 domeinen en is de perfecte uitdaging voor de ervaren hardware installateur die wil 

doorgroeien en toch nog voeling wil houden met de techniek: 
 

Coördinator hardware uitbreidingen (70%): 

◼ Je plant en coördineert de activiteiten die nodig zijn in het kader van hardware uitbreidingen bij 

bestaande klanten (opvolging via centraal ERP systeem). 

◼ Je bereidt de opdracht technisch voor (pre-configureert de producten, zodat de uitvoerder ter 

plaatse deze vlekkeloos kan installeren) en stemt voorbereidende info af met de klant (bekabeling, 

kabelgoten, doorboringen, …). 

◼ Indien er onderaannemers betrokken zijn, stem je met hen af, en zorg je voor de nodige aansturing 

en opvolging.  

◼ Indien relevant kaart je meerwerken aan bij de klant. 

◼ Na uitvoering zorg je voor het afsluiten van de betreffende projecten (facturatie / betaling). 
 

Technische ondersteuning voor sales (20%): 

◼ Voor het uitbrengen van “kleine offertes” onderzoek je de technische situatie bij de klant (site visit) 

en geef je de nodige informatie door aan je collega technisch commerciële medewerker.  
 

Planning (10%): 

◼ Je staat in voor de langere termijn planning van onze installatie engineers.  

In wekelijks overleg met de project managers maak je een detailplanning op korte termijn. 

◼ Je bewaakt de dagdagelijkse voortgang op gebied van installatieplanning en grijpt in waar nodig 

om deadlines te garanderen. 

◼ Door kennis van de competenties en de specialismen van de installatie engineers, kan je de juiste 

mensen inschakelen om het project tot een goed einde te brengen. 

◼ Je onderhoudt goede relaties met externe installatiepartners. 

 

Je bent tevens backup voor de hardware installation specialist voor de indienstname van installaties. Dit 

zowel vanop afstand als eventueel ter plaatse bij de klant. 

Je maakt deel uit van het Project Management en Hardware Installatie Team. 

 



  

 

 
 

 

Jouw profiel  

◼ Je behaalde een Bachelor diploma (elektronica/elektromechanica) en beschikt over enkele jaren 

ervaring in technische installatie. 

◼ Een basiskennis van systemen voor toegangscontrole, camerabewaking, intercom, netwerken, en 

aanverwante technieken is een pluspunt. 

◼ Je hebt affiniteit met software, zowel voor kantoortoepassingen (MS Office) als voor middleware 

die zorgt voor de connectie met onze toestellen. 

◼ Ervaring met plannen is een plus. 

◼ Je bent kostenbewust en creatief in het vinden van oplossingen (proactief). 

◼ Je hebt verantwoordelijkheidszin, kan zowel autonoom als in team werken, en bent resultaat- en 

klantgericht. 

◼ Je hebt goede communicatievaardigheden, bent stressbestendig en beschikt over het nodige 

zelfvertrouwen. 

◼ Nederlands is onze voertaal, maar ook in het Frans kan je onze klanten te woord staan. 

Basiskennis Engels is een plus. 

◼ Je bent flexibel wat arbeidstijd betreft, en bent bereid tot verplaatsingen over de hele Benelux. 

◼ Je beschikt over een rijbewijs B. 

 

Ons aanbod  

◼ Complexe klantomgevingen die je blijven uitdagen. 

◼ Een stabiel bedrijf met een collegiale sfeer. 

◼ Meer dan 50 jaar kennis en ervaring om te delen. 

◼ Een loon en extralegale voordelen die jouw meerwaarde weerspiegelen én flexibele uren. 

 

Interesse?  

Stuur je cv en motivatiebrief naar jobs@get.be. 

 

 


