Onderhoudstechnieker Mechanica
VPK Packaging Group produceert kartonnen verpakkingen en papier op basis van
gerecycleerde vezels. Deze duurzame verpakkingen worden ontwikkeld op maat van
de klant. Zo streven wij een optimale logistiek na voor onze klanten. Onze
dynamische bedrijfscultuur wordt samengevat in drie pijlers: great to work for,
operational excellence, easy to work with. VPK Packaging Group is een dynamisch
bedrijf met Belgische verankering. De groep omvat meer dan 45 vestigingen
verspreid over 16 landen wereldwijd. Het hoofdkantoor is gevestigd in
Aalst.Internationaal telt de groep zo’n 5000 werknemers.
VPK Paper is een afzonderlijke business unit binnen VPK Packaging Group. Deze
bedrijfstak vervaardigt jaarlijks zo’n 450 000 ton papier voor verpakkingsdoeleinden
uit gerecycleerd papier en karton en beschikt over 3 papiermachines in Oudegem
(Dendermonde).
Functieomschrijving
Als onderhoudstechnieker ben je verantwoordelijke voor het nakijken, herstellen en
onderhouden van de mechanische installaties. Dit binnen een volcontinu systeem
ploegen systeem. Je werkt vanuit onze papierfabriek in Dendermonde. Samen met je
collega's ben je verantwoordelijk voor volgend takenpakket:





Je analyseert de problemen en onderneemt actie om het probleem zo snel
mogelijk op te lossen. Dit houdt o.a. in (de)monteren van mechanische
onderdelen, testen van de goede werking van onderdelen.
Je doet inspectierondes en gaat op zoek naar mechanische fouten.
Je ondersteunt, indien nodig, de Ploegelektricien bij het uitvoeren van
elektrische werken.

Functie-eisen





Je hebt een A2-diploma in een Mechanische richting.
Ervaring in mechanica van industriële installaties is een groot pluspunt.
Je bent leergierig en flexibel en toont grote interesse voor de papierindustrie.
Je wil werken binnen een volcontinu ploegen systeem.

Arbeidsvoorwaarden
VPK Paper biedt je een job met zelfstandigheid, boeiende en veelzijdige
verantwoordelijkheden in een sterk groeiende multinational. Je komt terecht in een
bedrijf op mensenmaat waar de werknemer, veiligheid en een positieve groepssfeer
centraal staan. Je kan rekenen op een doorgedreven opleiding en een aantrekkelijk
loonpakket.

