UNILIN produceert laminaatvloeren, samengestelde parketvloeren en luxe vinylvloeren onder de merken
Quick-Step en Pergo, naast panelen op houtbasis (spaanplaat, MDF), sierpanelen, daksystemen en
isolatieplaten. UNILIN heeft 5.000 medewerkers en realiseert een omzet van 1,5 miljard euro. De 20
productie-eenheden liggen internationaal verspreid.
Sinds 2005 maakt UNILIN deel uit van het Amerikaanse, beursgenoteerde Mohawk Industries, Inc. Mohawk
is wereldwijd het grootste vloerbekledingsbedrijf met productie-eenheden in Noord- en Zuid-Amerika,
Europa, Rusland en Azië. De groep is genoteerd op de beurs (NYSE), realiseert een omzet van $ 9 miljard en
heeft 37.800 medewerkers internationaal.
Als werkgever onderscheidt UNILIN zich als een gedreven innovatief groeibedrijf, waar echte entrepreneurs
op elk niveau de basis vormen voor succes. Investeringen in mensen en technologie kenmerken de UNILIN bedrijfscultuur. De headquarters zijn gevestigd in Wielsbeke bij Waregem, vlakbij de E17 en hierdoor vlot
bereikbaar.

ONDERHOUDSELEKTRICIEN (m/v)
FUNCTIE
Voor onze divisie Panels in Oostrozebeke zijn we op zoek naar een Onderhoudselektricien:
•
•
•

Je voert preventief onderhoud uit, optimalisaties en wijzigingen op de elektrische installaties.
Je formuleert en voert verbeteringsvoorstellen uit.
Je zorgt voor orde, netheid en veiligheid van installaties en machines.

PROFIEL
•
•
•
•
•

Je bent in het bezit van een diploma TSO elektriciteit of gelijkwaardig door ervaring.
Je hebt ervaring in elektrisch onderhoud.
Je bent zelfstandig en je hebt zin voor verantwoordelijkheid.
Je bent sociaal vaardig en gebeten door techniek.
Je wenst te werken in een zes ploegenstelsel.

Aanbod
Bij UNILIN werk je met hoogtechnologische machines aan kwalitatief hoogstaande producten. Ben jij een
gedreven doener? Dan krijg je bij UNILIN de mogelijkheid om te groeien. Wil je leren rijden met een heftruck of
je bekwamen als operator? Dat kan dankzij onze interne opleidingen. Bij UNILIN vind je werkzekerheid en
afwisseling. De tijd vliegt als je je technisch talent ontplooit in onze moderne productieomgeving. Bovendien
bieden we je alle mogelijke combinaties om te werken in ploegen. En naast de vele toffe collega’s bieden we je
goed loon en andere extra voordelen.

Contact
Wil je meer informatie over de inhoud van de functie?
Contacteer UNILIN, Sara Callewaert, Talent Acquisition Specialist, 056 67 52 71, werken@unilin.com.
Solliciteren kan via onze jobsite: https://jobs.unilin.com
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