
Storings- en onderhoudstechnieker

jobomschrijving:
Ervaren in het oplossen van storingen en het onderhouden van productiemachines? Deze vaste job
wacht op jou!

- Je wordt ingeschakeld voor het oplossen van de dagelijkse storingen aan de productiemachines
(malers, mengers, labelers, pompen, shrinkmachines,¿). Je anticipeert op mogelijke problemen en
lost technische storingen van alle aard op
(elektrisch, mechanisch, pneumatisch, hydraulisch, plc besturingen).
- Je voert het preventief onderhoud uit volgens het vooropgestelde schema.
- Je denkt mee na over verbeteringen en aanpassingen aan bestaande machines en stelt deze voor
om de technische beschikbaarheid te verhogen.
- Je handelt zelf de nodige administratieve taken af, maakt de nodige rapportages op en verwerkt
deze in het bestaande onderhoudssysteem (papier en/of SAP).
- Je helpt bij de opstart en implementatie van nieuwe projecten en investeringen en werkt hier
samen met collega¿s en/of contractoren.
- Je respecteert de geldende veiligheidsregels en bent een voorbeeld naar je collega¿s toe.
- Je maakt deel uit van de maintenance afdeling en rapporteert rechtstreeks aan de Maintenance &
Facilities Manager.

jouw profiel:
- Je hebt een opleiding elektro/elektromechanisch richting genoten en komt net van stage of hebt
minimum 3 jaar relevante werkervaring in een industriële (proces)omgeving, waardoor je een goed
inzicht hebt in de werking van gekoppelde procesmachines alsook stand-alone machines.
- Je bent gepassioneerd door techniek en streeft er naar om de werking van installaties zo volledig
mogelijk te doorgronden
- Je denkt graag mee over veiligheid, efficiëntie, verbeteringen en kwaliteit.
- Je werkt op een zelfstandige manier je eigen taken af en levert veilig, kwaliteitsvol en proper werk
op.
- Daarnaast beschik je over de nodige communicatieve vaardigheden om met collega's en
contractoren samen te werken in diverse projecten.
- Je kan overweg met Excel en hebt reeds in een ERP programma gewerkt, bij voorkeur SAP (of
bereid om dit te leren).
- Je bent bereid om in ploegen te werken (6u-14u en 14u-22u).
- opleiding on the job
- een contract van onbepaalde duur
- opstartdatum in overleg te bepalen
- werkregime: fulltime (40u/week)
- bruto uurloon: 20,8910€/uur
- ploegenpremie: €1.52786/uur
- 13de maand + vakantiegeld
- verlof: 38 dagen
- arbeidsduurvermindering: 18 dagen op jaarbasis
- jaarlijks verlof: 20 dagen / jaar
- anciënniteitsverlof
- groepsverzekering
- hospitalisatieverzekering: gratis voor het gezin
- privé-ongevallenverzekering: gratis  voor medewerker en partner
 - maaltijdcheques: 6€ per gewerkte dag
- wagenvergoeding, fietsvergoeding of terugbetaling openbaar vervoer (trein abonnement, ...)
- verfaankopen personeelstarief (+- 30%)



- gratis soep, koffie, thee en water
- mogelijkheid tot fietsleasing
- andere voordelen: Topvakantie, goedkoper Zoo abonnement, Sinterklaasfeest


meer informatie over deze job:
industry Vilvoorde

Luchthavenlaan 1
1800 Vilvoorde

contactpersoon: Sabri & Kaat
02 252 48 55


