Kalmar is onderdeel van de verkoop- en service
organisatie
van
Cargotec,
voor
Heftrucks,
Reachstackers, Terminal tractors, Havenkranen,
Straddle carriers, Ship-to-shore cranes en Spreaders.
De Kalmar België organisatie is opzoek naar :

Service Technician – Fulltime
Ben jij gebeten door de technische microbe? Hou je ervan om je handen uit de
mouwen te steken en zie je er niet op tegen die vuil te maken? Ben je
gepassioneerd door imposante havenwerktuigen en werk je graag in teamverband?
Dan ben jij onze ideale kandidaat !
De functie
Als service technieker voer je onderhouds-en herstellingswerken uit, in onze garage
of bij klanten ter plaatse, aan een breed gamma van
goederenbehandelingsmachines, gaande van middelzware en zware vorkheftrucks,
over Terminal Tractors, Reach Stackers, Straddle Carriers tot Rubber-Tyred Gantry
Cranes (RTG’s).
Je profiel
•
Je hebt geen hoogtevrees en bent fysiek in goede conditie.
•
Je hebt een diploma A2 elektromechanica of gelijkwaardig.
•
Je hebt goede kennis van elektriciteit: schema’s, fouten en kleine
aanpassingen.
•
Je hebt goede kennis van hydraulica: componenten, schema’s en fouten.
•
Je hebt goede kennis van motoren: onderhoud en werking.
•
Je bent klantgericht en communicatief (goede kennis van NL).
•
Je kan in team werken en je flexibel opstellen.
•
Je bent zelfstandig en beschikt over een hands-on mentaliteit.
•
Ervaring in de sector is een voordeel.
•
Je bent bereid om je verder te specialiseren, daarvoor bieden wij
trainingsprogramma’s aan.
Wij bieden
•
Een vaste en boeiende job in een professioneel en dynamisch bedrijf met
kwalitatieve producten.
•
Grondige inwerking in de bedrijfssystemen met permanente begeleiding.
•
Uitgebreid opleidingsplan voor bijscholing en vorming.
•
Degelijk loonpakket in verhouding tot kennis, inzet en ervaring.
•
Een Belgisch overeenkomst, dat onder de Belgische arbeidsvoorwaarden
valt, namelijk:
o 9 ADV dagen / 20 wettelijke vakantiedagen
o Overuren worden uitbetaald of verlet, naar keuze
o DKV hospitalisatieverzekering – gratis voor de werknemer en 1
inwonende gezinslid – extra gezinsleden : 10.02€/kind –
22.10€/volwassene
o Maaltijdcheques van 7 € (eigen bijdrage 1.09€) - Ecocheques
o Getrouwheidspremie van 160,19€ bruto/maand indien de
werknemer geen ziektedagen heeft die maand. 1-5
ziektedagen/maand geven recht op de helft van de premie
o Shiftpremie 12.5%
o Voor buitendienstfuncties :
 Voertuig
 Wachtvergoeding 301,33€
Geïntereseerd?
Je schriftelijke sollicitatie kan je (bij voorkeur per e-mail) richten aan:
Cargotec Belgium N.V.- Personeelsdienst
Heizegemweg 7, 2030 Antwerpen
E-mailadres : ann.springael@cargotec.com

www.kalmarglobal.com

