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PHELECT is al meer dan 25 jaar actief op het vlak van toegepaste technologieën voor vrachtwagens en de 
transportsector. 
 
Als erkende specialist in haar sector en gewaardeerd omwille van haar uniek aanbod, importeert en 
verdeelt Phelect in België tachografen en randapparatuur, fabriceert en installeert rollenbanken, geeft 
opleidingen aan erkende werkplaatsen en ontwikkelt gespecialiseerde software voor vrachtwagengarages 
en transportondernemingen. 
 
Om steeds een goede service te kunnen verlenen aan ons groeiend aantal klanten willen we ons team 
versterken en zoeken we: 
 
Een HELPDESK /  TECHNISCHE SUPPORT MEDEMERKER 
 
Uw taak: 
 

• Ondersteunen en helpen van klanten, tachograaf installateurs die onze gereedschappen gebruiken, 
telefonisch  of bij de klant.  

• Het opstarten en uitleggen van ons materiaal bij (nieuwe) klanten.  
• Depannages verzekeren van onze producten (geen 24u service).  
• Het geven van erkende opleidingen voor installateurs van tachografen.  
• Ondersteuning van het commerciële team met demonstraties van onze producten van op afstand of 

bij ons cliënteel.  
• Nieuwe producten testen voor commerciële lancering.  

 
Uw profiel: 
 

• Je bent tweetalig, Nederlands-Frans zowel gesproken als geschreven. Engels is een bijkomende 
troef.  

• Je bent een ervaren PC en MS-Office gebruiker. 
• Goede klantrelaties, goed ontwikkelde sociale vaardigheden, waardeert teamwerk 
• Technische knowhow in de vrachtwagensector is een pluspunt. 
• Kennis van tachografen en snelheidsbegrenzers is een voordeel. 
• Je kan vlot omgaan met mensen, bent leergierig en hebt de overtuiging en drive om je kennis over 

te dragen.  
• Je bent hands-on en blinkt uit op vlak van pro activiteit, organisatie en opvolging. 
• Je beschikt over goede relationele vaardigheden en werkt resultaats- en oplossingsgericht.  
• Je kan zowel zelfstandig werken als binnen een teamconcept.  
• Je werkt in dagdienst maar bent flexibel (geen 9-5 job) 

Ons aanbod: 
 

• Contract van onbepaalde duur in een befaamde Belgische KMO met goede 
toekomstperspectieven en sterk ontwikkelingspotentieel.  

• Afwisselend werk in een dynamisch team op mensenmaat. 
• Technologische producten en kwalitatieve service. 
• Degelijke training over onze producten en gebruikte technieken.  
• Concurrerende loonvoorwaarden 

 
 
 
Geïnteresseerd? Stuur dan uw kandidatuur naar de heer M. Laguesse 
Phelect – ZI des Plénesses, 15 rue des Trois Entités , 4890 Thimister-Clermont 
Of naar m.laguesse@phelect.be 
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