
ACROTECH

Vacature: 
ROPE ACCESS TECHNIEKEr

Wij zijn een Belgisch bedrijf dat al 20 jaar gespecialiseerd is in het werken op hoogtes, dieptes en moeilijk bereik-
bare plaatsen door middel van industriële touwtechnieken, beter bekend als ‘Rope Access’. Dit zorgt voor een zeer 
ruim werkterrein, optimale flexibiliteit en veiligheid.

Acrotech BVBA kan optimale veiligheid en kwaliteit garanderen aan zijn opdrachtgevers dankzij hoogopgeleid per-
soneel (IRATA, BA4) en ons VCA-certificaat.

Het Acrotech team is een jong en zeer getraind team. De werken worden steeds uitgevoerd door gespecialiseerde 
mensen die reeds meerdere jaren actief zijn in de Rope Access sector en die van specifieke opleidingen hebben 
genoten.

Bij Acrotech BVBA komt veiligheid op de eerste plaats. Door ons hoogopgeleid personeel en onze jarenlange ervar-
ing kunnen we een veilige en snelle oplossing vinden op elk werkterrein.

Uit te voeren werken

• Industriële schilder- en straalwerken
• Offshore
• Industrial cleaning
• Besloten ruimtes
• Ontstoffingen
• Inspecties zowel boven- als ondergronds
• Afbraakwerken
• Plaatsen en leveren van Constructies

• Renovatie
• Gevelreiniging
• Netting
• Laswerken
• Telecommunicatie
• Herstellingen mechanisch/elektrisch
• Reinigen en herspuiten van daken

Profiel

• Zelfstandig en in teamverband kunnen werken;
• Flexibiliteit (geen 9 to 5 mentaliteit);
• Rijbewijs B en eigen vervoer;
• Je bent bereid om op hoogte te werken;
• Technische achtergrond is een pluspunt;

• VCA/ IRATA/ … is een pluspunt, maar geen must;
• Je zoekt tewerkstelling voor lange termijn;
• Nederlands/ Frans/ Engels of meerdere talen  
 is een pluspunt;
• Ervaring als teamleader is een pluspunt.

Job gerelateerde competenties

• Werkzaamheden uitvoeren: machines en installaties op hoogte bedienen of onderhouden;
• Werkzaamheden uitvoeren: Onderhouds- en schoonmaakwerken;
• Werkzaamheden uitvoeren: Waterdicht en waterafstotend maken (galvanisatie, gevelbekleding, …)
• Uitrusting plaatsen: Klimaat- en ventilatiesystemen;
• Uitrusting plaatsen: Geveltoegangsinstallaties;
• Uitrusting plaatsen: Hout- en metaalconstructuren, leidingen, ramen;
• Werkzaamheden uitvoeren: Een constructie inspecteren en controleren (fotografisch, video, …)
• Werkzaamheden op hoogte uitvoeren met behulp van toegangs- en positioneringstechnieken met touwen;
• De werf inrichten en beveiligen door het installeren van steigers, valbescherming, veiligheidslijnen en 
 opslagplaatsen voor materiaal;
• Werkzaamheden uitvoeren: Las- en montagewerken;
• Werkzaamheden uitvoeren: Constructie- of renovatiewerken;



• Werkzaamheden uitvoeren: Elektrische/ elektronische installaties plaatsen of herstellen;
• Elektrische, telecommunicatie- of beschermingsinstallaties, reclameborden, … plaatsen en installeren;
• Herstellingen uitvoeren aan kunstwerken en gevels van gebouwen op moeilijk toegankelijke en gevaarlijke 
 plaatsen (structuurverbeteringen, barsten, steenschilfers, …);
• Uitrusting plaatsen: Alarmbeveiliging;
• Uitrusting plaatsen: Communicatie-uitrusting (antennes, …);
• Uitrusting plaatsen: Reclameborden, bliksemafleiders, elektrische uitrusting (kabels, …);
• Uitrusting plaatsen: netten (bescherming, puinscherm, …), zeilen;
• Gevels en structuurelementen op hoogte schoonmaken of behandelen (silo’s, gebinten, …);
• Uitrusting plaatsen: Decoraties, fresco’s;
• Uitrusting plaatsen: Bescherming tegen duiven (pictorand, kegels, …)

Vacature: 
ROPE ACCESS TECHNIEKEr

Persoonsgebonden competenties

• Omgaan met stress;
• Regels en afspraken nakomen;
• Zich kunnen aanpassen aan veranderende 
 situaties (flexibiliteit);
• Zin voor nauwkeurigheid;

• Verantwoordelijkheidszin;
• Leervermogen hebben;
• Resultaatgerichtheid;
• Samenwerken als een hecht team.

Aanbod

• Competitief loon volgens PC124
• Maaltijdcheques voor elke gewerkte dag;
• Mogelijkheid tot doorgroeien en opleidingen 
 volgen;

• Afwisselend, uitdagend werk binnen een jong, 
 dynamisch team;
• Kameraadschappelijke werksfeer;
• Indiensttreding: zo snel mogelijk

Plaats tewerkstelling

ACROTECH BVBA
Koningin Astridlaan 84
2550 Kontich

Vereisten

• Studies: Geen specifieke studievereisten
• Work experience: Is niet vereist, willen leren is belangrijker
• Rijbewijs: B is vereist, C/D is een pluspunt

Contract

• Vaste job
• Contract van onbepaalde duur na geslaagde   
 proefperiode

• Voltijds
• Dagwerk

Waar en hoe solliciteren:

• E-mail: gerda.van.hinsbergh@acrotech.be
• Online: www.acrotech.be
• Per brief: Acrotech BVBA, Koningin Astridlaan 84, 2550 Kontich
• Telefoon: 03/325.88.29
• Persoonlijk aanmelden: Contactpersoon - Mevr. Gerda Van Hinsbergh

Solliciteren met CV, motivatie brief en kopies van rijbewijs, certificaten, strafuittreksel en veiligheidspaspoort.


