OPENSTAANDE VACATURES

1) PRODUCTIEOPERATOR

(3 ploegen)

p. 2

2) INDUSTRIALISATIEOPERATOR

(3 ploegen)

p. 3

3) ONDERHOUDSTECHNIEKER

(3 ploegen)

p. 4

4) ONDERHOUDSMECANICIEN

(dag)

p. 5

5) ONDERHOUDSELEKTRICIEN-ELEKTRONICUS

(dag)

p. 6

1) Productieoperator (3 ploegen)

Jouw rol
Als machine- of lijnbedienaar sta je hoofdzakelijk in voor het bedienen van draadtrekmachines en
draadverwerkingsmachines. Dit houdt onder meer in:







Het opzetten van bobijnen
Het doorhalen van draad
Het afnemen van bobijnen
Het uitvoeren van kwaliteitscontroles
Het vervoeren van materiaal met de heftruck
Het efficiënt laten draaien van jouw lijn

Jouw profiel







Je beschikt bij voorkeur over een A2/A3 diploma of je bent gelijkwaardig door ervaring.
Je bent bereid om in een ploegenstelsel te werken.
Je bent gemotiveerd en hebt interesse in techniek.
Je bent een organisator met oog voor kwaliteit en veiligheid.
Je werkt graag samen met collega's.
Je beschikt bij voorkeur over een heftruckattest, maar dit is geen must.
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2) Industrialisatieoperator (3 ploegen)

Jouw rol
Je zult een actieve rol spelen bij het uittesten en productieklaar maken van nieuwe machines en
proceslijnen. Hiervoor zal je ingezet worden op verschillende projecten, waarbij het takenpakket kan
variëren van project tot project. Hierbij volgt een greep uit de taken die tot jouw rol zullen behoren:








Opstellen en bedienen van verschillende elektromechanische machines in samenwerking met
jouw collega-operatoren, projecttechniekers en -ingenieurs. Je denkt continu mee hoe het
proces verder verbeterd kan worden.
Problemen tijdens productie signaleer je zo snel mogelijk aan de projecttechniekers en je
zoekt samen met hen naar een mogelijke oplossing.
Je produceert op een efficiënte manier kwalitatieve producten.
Je werkt op een veilige manier.
Je voert testen en metingen uit om de kwaliteit van het product te garanderen.
Je registreert data gelinkt aan de productkwaliteit.
In eerste instantie zal je opgeleid worden door ons Technologie Team in Deerlijk. Na jouw
opleidingsperiode zal je ingezet worden in Bekaert Engineering te Ingelmunster.

Jouw profiel










Je beschikt over een A2 diploma of je bent gelijkwaardig door ervaring.
Je bent pragmatisch en hebt een probleemoplossende ingesteldheid.
Je kan werken met Excel of je bent bereid om dit aan te leren.
Je bent vertrouwd met digitale interfaces om machines te bedienen of je hebt een goede
affiniteit met nieuwe technologieën.
Je werkt op een veilige manier.
Je hebt oog voor detail en je bent nauwkeurig.
Je kunt autonoom werken en daarnaast ben je ook een teamplayer.
Je bent een organisator met oog voor veiligheid en kwaliteit.
Je bent bereid om in 3 ploegen te werken.
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3) Onderhoudstechnieker (3 ploegen)

Jouw rol




Je staat in voor het mechanisch en elektrisch onderhoud van machines en installaties in een
afdeling met diverse productieprocessen.
Je werkt efficiënt, spoort problemen op en zorgt voor kwalitatieve oplossingen.
Je komt met voorstellen voor verbeteringen.

Jouw profiel







Je beschikt over een TSO-diploma. Indien je beschikt over een BSO-diploma aangevuld met
een aantal jaar ervaring in een onderhoudsfunctie, kom je ook in aanmerking.
Je werkt veilig, ordelijk en gestructureerd.
Je durft initiatief te nemen en houdt ervan probleemoplossend te werk te gaan.
Mits de nodige opleiding, organiseer je jouw taken zelfstandig in een drieploegenstelsel.
Je kunt goed rapporteren en bent een echte teamplayer.
Je toont een grote interesse voor diverse technische machines, installaties en producten.
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4) Onderhoudsmecanicien (dag)

Jouw rol




Je staat in voor het mechanisch onderhoud van machines en installaties in een afdeling met
diverse productieprocessen.
Je werkt efficiënt en zorgt voor kwalitatieve oplossingen.
Je komt met voorstellen voor verbeteringen.

Jouw profiel









Je beschikt over een TSO-diploma (Electro)Mechanica.
Ervaring in lassen, pneumatica, conventioneel draaien en freezen is een must.
Kennis van hydraulica is een pluspunt.
Je kan zelfstandig werken, mits de nodige opleiding.
Je kan goed rapporteren en houdt van samenwerken.
Je bent geïnteresseerd in een grote verscheidenheid aan machines, installaties en producten.
Je werkt veilig, ordelijk en administratief nauwkeurig.
Je kan en wil je voortdurend bijscholen in deze uitdagende en afwisselende job.
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5) Onderhoudselektricien-elektronicus (dag)

Jouw rol





Je staat in voor het elektrisch/elektronisch onderhoud van machines en installaties in een
afdeling met diverse productieprocessen.
Je zorgt ervoor dat de machines productieklaar blijven.
Je rapporteert de uitgevoerde controles en/of herstellingen.
Je maakt verbetervoorstellen op basis van jouw kennis en ervaring.

Jouw profiel










Je beschikt over een TSO-diploma Elektriciteit-Elektronica.
Idealiter heb je ervaring in een productie omgeving.
Je hebt zin voor verantwoordelijkheid en werkt graag zelfstandig.
Je kan goed rapporteren en houdt van samenwerken.
Je bent geïnteresseerd in een grote verscheidenheid aan machines, installaties en producten.
Je werkt efficiënt en zorgt voor kwalitatieve oplossingen.
Je werkt veilig, ordelijk en administratief nauwkeurig.
Je wil je voortdurend bijscholen in deze uitdagende en afwisselende job.
Je werkt in dag.
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