
 

 

Diagnosetechnieker 

In onze hoogspanning afdeling worden de bussen binnen getrokken en is het aan de 

diagnosetechnieker om alles op te starten en onze elektrische bussen aan het rijden te krijgen.  

Jouw rol als diagnosetechnieker 

 Je komt terecht in de afdeling hoogspanning.   

 Je bent verantwoordelijk voor het in bedrijf stellen van diverse elektrische systemen. 

 Je test zelfstandig de verschillende installaties van de bussen: zowel op elektrisch vlak (het 

controleren van zekeringen, voedingskabels, hoogspanningscircuit, enz) als op mechanisch 

vlak (pompen laten draaien en controleren, deuren afregelen, stuurinrichting ontluchten, 

remmen testen, enz).  

 Daarnaast ben jij ook verantwoordelijk voor het inladen van de software in de bus. 

 Bij foutenmeldingen of storingen ben je in staat de juiste diagnose te stellen en neem je dit 

op met de betrokken partijen.  

 Na het uitvoeren van bovenstaande zaken lever je een volledig ingevulde testlijst af.    

Jouw profiel 

 Je hebt een A2 diploma op zak met ervaring of bachelorsdiploma 

(elektriciteit/elektromechanica/autotechnologie)  

 Je spreekt Nederlands en Engels. 

 Je hebt een basiskennis elektriciteit.  

 Je houdt van een gestructureerde aanpak en bent punctueel (testlijsten correct invullen). 

 Verder ben je stressbestendig en volhardend (stellen van de juiste diagnose onder bepaalde 

tijdsdruk).  

 

Wij bieden 

 Je komt terecht in een gevarieerde functie waar je veel zelfstandigheid en vrijheid krijgt om 
jouw taken te organiseren maar kan ook terugvallen op een team indien nodig. 

 Een competitief loon, afgestemd op jouw ervaring en competenties.  

 Interne doorgroei wordt bij ons gestimuleerd mits de juiste motivatie!  

 Na al die inspanning nood aan extra vakantie? Gelukkig bieden we jou 10 extra ADV-dagen. 

 Een goede balans werk-privé.  Om 16u15 zit jouw werkdag er al op!  

 Levenslang leren: onze elektrische bussen zijn custom-made en dus telkens net dat tikkeltje 
anders.  

 Val je niet graag met de deur in huis? Top! In onze informele bedrijfscultuur staan de deuren 
namelijk voor iedereen open. 

 Leuke plus!:  Volgend jaar verhuizen wij naar een volledig nieuwe en hypermoderne fabriek  



 
 
Ons bedrijf 

VDL Bus Roeselare is onderdeel van de Nederlandse VDL Groep. Onze groep bestaat ondertussen uit 

104 bedrijven, verspreid over 20 landen en heeft ruim 17.000 medewerkers. Hierdoor hebben wij de 

slagkracht van een multinational, maar behouden wij de cultuur van een familiebedrijf. Bij VDL Bus 

Roeselare profileren wij ons als hét kenniscentrum inzake e-mobility in West-Europa.  

Als één van de grootste busproducenten in Europa zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling, 

productie en verkoop van innovatief klimaatvriendelijk transport.  

 

Met onze state-of-the-art elektrische bussen leggen we onze focus op zero-emissie transport zonder 

in te boeten aan comfort. Hiermee dragen onze bijna 700 medewerkers bij aan een maatschappij 

waarbij de zorg voor het klimaat brandend actueel is. We onderscheiden ons vooral door onze 

innoverende technieken en sterke klantgerichtheid. Op vandaag produceren we enkel nog custom-

made hybride en elektrische bussen. Deze productie gebeurt van A tot Z in het centrum van Beveren-

Roeselare. Deze successen worden ook sterk ondersteund door VDL Groep, die sterk geloven in onze 

duurzame groei in West-Europa. 

 
 


