Pepsi, Duyvis, Lays, Doritos, Tropicana,… Je kent ze wel, producten met naam en faam. Meer nog, je hebt ze ongetwijfeld in je koel – en
voorraadkast staan. Sterke merken, dat vraagt om straffe medewerkers. Daarom geven we onze mensen alle kansen om hun
verantwoordelijkheid te nemen en door te groeien.
Tropicana Zeebrugge behoort tot de wereldwijde bedrijvengroep PepsiCo, en staat garant voor duurzame groei en uitdagende
toekomstperspectieven. Wij zijn gespecialiseerd in het afvullen van vruchtendranken op basis van vers fruitsap. De vestiging in Zeebrugge
werd opgestart in 2003 en heeft een team van 225 medewerkers. Wij zijn toonaangevend op vlak van processen en technologie.

TECHNIEKER
3-ploegen
Je werkt op onze afdeling Maintenance en onderhoudt en herstelt onze productielijnen. Dankzij jou loopt het machinepark
gesmeerd en zijn technische storingen zo opgelost. Je blinkt uit op vlak van mechanica, elektriciteit en automatisatie en je wil
graag doorgroeien in je functie.
Klinkt goed? Dan ben jij wat we nog missen bij Tropicana Zeebrugge. De vitamine C in ons fruitsap, zeg maar. De pulp bij ons
sap. The ‘u’ in juice. Je snapt het wel.

Wat wij van je vragen (hint: net geen nier)
•
•
•
•
•
•

Je werkt zelfstandig, nauwkeurig en kwaliteitsbewust, met het oog op goede hygiëne;
Je beschikt over logisch inzicht en een goed denkvermogen;
Je beschikt over een afgeronde TSO-opleiding of een Bachelor Elektromechanica, Elektriciteit, Elektronica of
Onderhoudstechnieken;
Je bent technisch en analytisch sterk;
Je hebt interesse in de voedingssector;
Je hebt bij voorkeur 2 jaar relevante bedrijfservaring als (service) technieker of als storingstechnieker. Al maakt een
schoolverlater met een gewéldige theoretische bagage ook zeker kans bij ons.

Wat wij je bieden (hint: fameuze voordelen en toffe collega’s)
Een informele, snelle en internationale cultuur waarin je volop kansen krijgt om bij te leren. En je collega’s? Die zijn meer dan
collega’s – die zijn vrienden. En alsof dit alles nog niet genoeg is, krijg je ook nog eens de volgende voordelen:
• Een PepsiCo-contract van onbepaalde duur;
• Een competitief salaris op basis van een carrièrepad om altijd verdere stappen te kunnen zetten;
• Maaltijdcheques en een jaarbudget om PepsiCo-producten te bestellen voor al jouw feestjes;
• Een groepsverzekering, hospitalisatieverzekering en invaliditeitsverzekering;
• Verlofdagen die vrij op te nemen zijn, want wij sluiten niet collectief!
• Een keuzen tussen verschillende ploegen: 3-ploegen, dagdienst of weekendploeg. Voor elk wat wils.

Geïnteresseerd?
Check onze website www.pepsicojobs.com. Voor meer informatie contacteer: Nele Deforche, Talent Acquisition Coordinator via
jobs.zeebrugge@pepsico.com of bel naar 050 / 207 277.
Tropicana – Jozef Verschaveweg 131 – 8380 Zeebrugge

