Soigneer jij straks onze elektrische installaties?
Word elektricien bij Ontex Eeklo.
Dit is wat je doet
Een productiesite zonder machines is als een café zonder bier. Aan jou om de vaten – euh elektrische installaties – te laten
draaien. Een koud kunstje voor een gedreven elektricien als jij.
•

Je houdt onze machines in topvorm dankzij je preventieve onderhoud. Want voorkomen is beter dan genezen.

•

Als er toch een installatie uitvalt, schiet jij to the rescue. Je detecteert snel het probleem en lost het efficiënt op.

•

Is er een new kid in town? Dan bekabel en installeer jij de machine zodat ze zich snel thuis voelt in de elektrische familie.

•

Onze toestellen en gebouwen hebben een elektrische infrastructuur om u tegen te zeggen. Die regelmatig aanpassen is een

•

Je zoekt mee welke laagspanning en welke sturingsprogramma’s hier de meeste vonken geven – figuurlijk dan toch.

kolfje naar jouw hand.

Je overlegt met al onze mechanische onderhoudsdiensten. Rapporteren doe je aan de coördinator van ‘Electricity & Automation
(E&A)’.

Dit is wie je bent
•

Je bent de trotste eigenaar van een technisch diploma met specialisatie in meet- en regeltechnieken óf in sturings- en

•

PLC-sturingen en frequentiesturingen? Daarvan raak jij niet overstuur.

•

Weet jij iets van servomotoren? Roep dan al maar van ‘hoera’, want pssst, jij hebt een streepje voor.

•

Je stapt al fluitend naar het werk: met je enthousiasme en verantwoordelijkheidszin zien collega’s je graag komen.

•

Problemen zijn er om op te lossen. Jij houdt het hoofd koel: met een flinke dosis logica en gezond verstand vind je altijd

beveiligingstechnieken.

een uitweg.
•

Stipt en ordelijk: die woorden zijn uitgevonden om jou te beschrijven. Oh ja, en veilig werken is voor jou de gewoonste
zaak ter wereld.

•

In een drieploegenstelsel werken? Graag! Want zo strijk je een extra premie op en heb je al eens tijd om overdag iets te
doen.

Dit is wat je krijgt
•

Je hebt de eer om te werken voor een bedrijf dat toonaangevend is over de hele wereld. Dat betekent: bijleren van
nationaal én internationaal talent.

•

Ja, Ontex is groot. Maar het blijft one happy family, met een warme sfeer en een persoonlijke aanpak. Hier hangt dus geen
spanning in de lucht.

•

Ontex blijft zichzelf verbeteren. Daarom doen we hier voortdurend aan onderzoek en ontwikkeling. Heb jij zelf een idee?

•

Jouw collega’s staan te popelen om je te verwelkomen. En delen hun ervaring met jou. Zodat jij binnen de kortste keren

Drop ze alsjeblieft in onze EUREKA-box, bedankt!

helemaal mee op koers zit.

Ben jij dé persoon om onze elektrische machines te soigneren? Stuur je cv met motivatiebrief naar
jobs.eeklo@ontexglobal.com. Je hoort van ons, beloofd.

