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Als officiële verdeler van industriële branders en ketels van het merk Riello bieden we onze klanten een 

klantgerichte en dynamische dienstverlening aan waarbij kwaliteit en service centraal staan. Ons 

ervaren team verzorgt dagelijks de opstart, onderhouden en/of technische service. Om onze verdere 

groei te ondersteunen zijn wij op zoek naar een:   

Brandertechnieker 

Wat houdt het takenpakket van een brandertechnieker bij RSC in?  

Als brandertechnieker ben je dagelijks in de weer op locatie bij verschillende klanten om hun 

industriële gas- of mazoutbrander op te starten, af te stellen, technische service of  onderhoud op uit 

te voeren. Met jouw technisch inzicht en klantvriendelijke houding kan je zorgen voor continuïteit en 

een optimale service. Je takenpakket bestaat uit:  

• Toegewezen werkopdrachten voorbereiden en uitvoeren, gepast gereedschap voorzien, stock 

beheer in uw bestelwagen 

• Na aanmelding bij de klant, technische service en onderhoud uitvoeren: problemen aan 

branders en ketels analyseren en oplossen 

• Kwaliteits- en veiligheidscontrole uitvoeren na herstelling  

• Werkplaats opruimen, correct afsluiten en afmelden bij de klant  

Onze ideale match?  

• Je beschikt over een A2 of bachelor diploma in een technische richting warmtechnieker of 

gelijkwaardig door ervaring   

• Je beschikt over een rijbewijs B 

• Je hebt een neus voor het oplossen van problemen  

• Je kan zelfstandig werken en je kan goed communiceren met collega’s  

• Je toont interesse om continu bij te leren  

• Je beschikt over een attest GI GII, Stookolie 

 

Wat bieden wij jou?  

Als werkgever vinden we investeren in het personeel belangrijk. RSC zet in op continu leren en zorgt 

voor ondersteuning in de persoonlijke ontwikkeling van haar medewerkers. Bijkomend bieden wij:  

• Een contract van onbepaalde duur  

• Een afwisselende job met veel vrijheid  

• Een aantrekkelijk salarispakket met extralegale voordelen  

• De mogelijkheid om je competenties verder te ontwikkelen binnen een professionele 

omgeving (wij staan open voor opleidingen in het kader van de te uit te voeren functie) 

• De mogelijkheid om deel uit te maken van een snel groeiende KMO 

 

Heb je interesse voor deze functie? Aarzel niet om ons te contacteren, we leren jou graag kennen!  

Bezorg je CV en motivatiebrief aan Ann Degryze – mail: info@rscburners.be   
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