ONDERHOUDSTECHNIEKER GROENMACHINES m/v
Jouw functie
Je staat binnen WAAK Green & Clean in voor volgende taken:
Je staat in voor onderhouds- en herstellingswerken aan diverse tuinmachines, zoals o.m. zitmaaiers,
haagscheermachines.
Je voert kleine herstellingen uit aan aanhangwagens en voertuigen.
Je voert de nodige interventies uit op de werven.
Je brengt de verschillende voertuigen naar de keuring.

Jouw profiel
Je volgde een technische opleiding (A2 of A3), zoals machineonderhoud / (auto)mechanica, of gelijkwaardig door
ervaring.
Je hebt een grondig technisch inzicht en een fijne handvaardigheid.
Je bent in het bezit van een rijbewijs B. Indien je een rijbewijs BE bezit, dan is dit een pluspunt.

Ons aanbod
WAAK is een stabiel productie- en dienstenbedrijf waar mensgericht ondernemen centraal staat.
Je komt terecht in een omgeving met stimulerende werksfeer en groeikansen waarbinnen ook aandacht is voor een
gezonde work-life balans.
Wij bieden een gevarieerde voltijdse job in dagdienst.

Voor meer info? Bekijk onze website waak.be

TEAMVERANTWOORDELIJKE PRODUCTIE m/v
Jouw functie
Binnen WAAK Elektrische Bedradingssystemen ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse operationele leiding van
(een deel van) het productieproces.
Je stuurt een 50-tal medewerkers met een arbeidsbeperking aan.
Je coacht hen zodat zij hun capaciteiten optimaal kunnen benutten en ontplooien.
Je streeft de realisatie van de vooropgestelde objectieven (bv. kwaliteit, rendement) na, zodat de afgeleverde
bedradingssystemen aan de klantenverwachtingen voldoen.

Jouw profiel
Je hebt een hoger technisch diploma (vb. elektromechanica, elektronica, elektriciteit,...) of gelijkwaardig door
ervaring in een productieomgeving.
Je getuigt van een sterk technisch inzicht en bent verbeteringsgericht.
Je beschikt over leidinggevende, coachende en organisatorische vaardigheden.
Je bent stressbestendig, flexibel en houdt van een diversiteit aan taken en sociale contacten.

Ons aanbod
WAAK is een stabiel productie- en dienstenbedrijf waar mensgericht ondernemen centraal staat.
Je komt terecht in een omgeving met stimulerende werksfeer en groeikansen waarbinnen aandacht is voor een
gezonde work-life balans.
Een uitdagende voltijdse job in dagdienst.

Voor meer info? Bekijk onze website waak.be

PROJECTINGENIEUR m/v
Jouw functie
Binnen WAAK Elektrische Bedradingssystemen ben je verantwoordelijk voor het analyseren van alle technische
klantvragen.
Je staat in voor het samenstellen en aansturen van een projectteam.
Je stelt een effectief projectplan op en coördineert het project volledig van A tot Z.
Je bent verantwoordelijk voor de projectreview en het beheer van de kostenstructuur.

Jouw profiel
Je hebt een technisch bachelordiploma en bij voorkeur 5 jaar ervaring in een productieomgeving.
Je bent klant- alsook resultaatsgericht en staat open voor innovatie ('out of the box'-denken).
Je kunt probleemoplossend denken en accuraat handelen.
Basiskennis Inventor is een pluspunt.

Ons aanbod
WAAK is een stabiel productie- en dienstenbedrijf, waar mensgericht ondernemen centraal staat.
Je komt terecht in een omgeving met stimulerende werksfeer en groeikansen, waarbinnen ook aandacht is voor
een gezonde work-life balans.
Een uitdagende fulltime job in dagdienst.

Voor meer info? Bekijk onze website waak.be

OPERATOR LASER- EN PONSMACHINE m/v
Jouw functie
Binnen WAAK Metaal en Assemblage sta je in voor volgende taken:
Het instellen van de laserrobot. Je helpt af en toe bij het instellen van de ponsmachines.
Het uitvoeren van de nodige interventies bij stilstand of problemen aan de laserrobot of de ponsmachines.
Je beheert mee het platenmagazijn: je registreert alles binnen het ERP-systeem, en verplaatst de platen met een
hef- of reachtruck
Je werkt nauwkeurig en zorgt ervoor dat het product afgeleverd wordt volgens de kwaliteitsvereisten van de klant.

Jouw profiel
Je beschikt bij voorkeur over een technisch A2-diploma.
Je bent computervaardig en hebt technisch inzicht. Je hebt bij voorkeur enige relevante ervaring binnen de
metaalsector. Ervaring met het instellen van een laser- en/of ponsmachine is een sterke meerwaarde.
Je draagt nauwkeurigheid hoog in het vaandel.
Indien je een heftruck en reachtruck-attest bezit is dit een pluspunt.

Ons aanbod
WAAK is een stabiel productie- en dienstenbedrijf waar mensgericht ondernemen centraal staat.
Je komt terecht in een omgeving met stimulerende werksfeer en groeikansen waarbinnen ook aandacht is voor een
gezonde work-life balans.
Wij bieden een uitdagende voltijdse job in een 2-ploegenstelsel.

Voor meer info? Bekijk onze website waak.be

TECHNISCH WERKBEGELEIDER m/v
Jouw functie
Binnen WAAK Elektrische Bedradingssystemen ondersteun en optimaliseer je een deel van het productieproces op
technisch vlak.
Je geeft advies op technisch vlak inzake machinebezetting aan de teamverantwoordelijke.
Je leidt de doelgroepmedewerkers technisch op en ziet erop toe dat deze operatoren een correcte en veilige
werkmethode hanteren.
Je stelt de machines manueel in en bent het aanspreekpunt bij omstellingen van de machines.
Je biedt technische ondersteuning binnen het productieproces.
Je analyseert technische problemen en zoekt creatief mee naar oplossingen. Je implementeert
verbeteringsprocessen teneinde een rendabel en efficiënt productieproces na te streven.

Jouw profiel
Je bezit een technisch A2-diploma en hebt minimum twee jaar ervaring in een technische productieomgeving.
Je hebt technisch inzicht, kunt probleemoplossend denken en streeft ernaar voortdurend te verbeteren.
Je hebt aandacht voor ergonomie, veiligheid en kwaliteit.
Je bent klantgericht en werkt graag samen met anderen.

Ons aanbod
WAAK is een stabiel productie- en dienstenbedrijf waar mensgericht ondernemen centraal staat.
Je komt terecht in een omgeving met stimulerende werksfeer en groeikansen, waarbinnen ook aandacht is voor
een gezonde work-life balans.
Een uitdagende voltijdse job in dagdienst.

Voor meer info? Bekijk onze website waak.be

