ONDERHOUDSTECHNIEKER (M/V)

What are we looking for?
Als Onderhoudstechnieker sta je in voor het complete preventieve en curatieve onderhoud van de vestiging.
Je zorgt voor een perfecte staat en het optimaal functioneren van ons machinepark, en dat dankzij structureel nazicht en het tijdig vervangen
van diverse onderdelen.
Je staat in voor het complete elektrische en mechanische onderhoud van de rollenbanen, automaten, verpakkingsmachines, …
Je zoekt zelfstandig naar de oplossing voor storingen.
Je ondersteunt, begeleidt en werkt mee aan de interventies van onderaannemers, zodat de werkuitvoering op een correcte, veilige en vlotte
manier gebeurt.
Je begrijpt dat technische documentatie van cruciaal belang is, en zorgt daarom voor de registratie, opvolging en rapportering van informatie
rond wisselstukken, gebruikte materialen en onderdelen en recurrent onderhoud van kritische componenten. Zo blijft de goede werking van
de magazijninstallaties gewaarborgd.
Je rapporteert rechtstreeks aan de Maintenance Coordinator

Sounds good? Lees dan zeker verder!

Your proﬁle
Je beschikt minstens over een A2-TSO-opleiding in elektriciteit, of je bent gelijkwaardig door ervaring.
Je hebt een proactieve, methodische en gedocumenteerde manier van werken, mét aandacht voor veiligheid, en kunt probleemloos
prioriteiten stellen.
Je werkt zelfstandig en georganiseerd en hebt geen rechtstreekse aansturing nodig om optimaal te functioneren.
Je werkt nauwkeurig en denkt probleemoplossend. Kunnen zaken beter? Dan willen we dat heel graag van jou horen.
Je werkt in een dagregime. Schrikken sporadisch vroege/late uren en weekendwerk (wachtdienst) je niet af? Dan ben je de persoon die we
zoeken!

What’s in it for you?
Een vast contract met competitief salarispakket in lijn met je ervaring en competenties, inclusief extralegale voordelen (13e maand,
maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, voordelenplatform, bedrijfscamionette voor professionele verplaatsingen, …)
Een uitdagende jobinhoud waarbij vernieuwing, collegialiteit en een hands-on mentaliteit centraal staan
Een plaats binnen een dynamische vestiging met aangename collega’s
Een job bij een Belgisch bedrijf met een sterk groeiverhaal

Locatie:
SInt-Niklaas

FEBELCO
Eigenlostraat 1
9100 Sint-Niklaas
België

Tel: 03/780 80 00
Url: www.febelco.be

INTERESSE?
Voor meer informatie:
Bel JORIS VIVIJS
op het nummer: 0

