Technieker
Functie
Westvlees heeft verschillende productie afdelingen: verpakking, slachthuis, snijzaal,. ..
Elke afdeling heeft een team techniekers die instaat voor het onderhoud van het machinepark
zoals verpakkingsmachines, snijmachines, transportbanden,..
Westvlees is op zoek naar mensen om het team van techniekers te ondersteunen.
Je takenpakket bestaat voornamelijk uit:
 Je werkt mee aan het preventieve en curatieve onderhoud van de machines.
 Je staat in voor de installatie van nieuwe machines.
 Je onderhoud de bestaande machines.
 Je voert depannages uit op de machines.

Profiel
 Je bent bereid om vroeg op te starten in de ochtend.
 Je bent gemotiveerd, flexibel & enthousiast om in een voedingsbedrijf te werken.
 Kennis of ervaring in de voeding is een pluspunt.
 Schoolverlaters krijgen bij ons altijd een kans om zich te bewijzen en te ontplooien!
 Je bent een teamplayer.
 Je hebt een opleiding A1 of A2 elektromechanica/elektriciteit genoten of bent gelijkwaardig door
ervaring.

Aanbod
 Wij bieden jou een voltijds contract van onbepaalde duur aan binnen Westvlees Nv.
 Je komt terecht in een groeiend bedrijf met gemotiveerde medewerkers, waar nog een

echte familiale sfeer heerst.
 Je solliciteert rechtstreeks bij Westvlees, op deze manier garanderen wij jou een snelle en

discrete aanpak van jouw kandidatuur!
 Je krijgt een interne opleiding binnen uw afdeling, op die manier kan je snel meedraaien in

het circuit.
 Mogelijkheid om competenties bij te schaven & zichzelf te ontwikkelen dankzij ons

opleidingscentrum.
 Gevarieerde job met doorgroeimogelijkheden.
 Je werkt in een file vrije omgeving.
 Tegen een spotprijs kun je iedere dag genieten van een heerlijke maaltijd in het

bedrijfsrestaurant.
 Indien je bij ons aan de slag gaat, kan je rekenen op een motiverend verloningspakket met

extra legale voordelen.

Plaats tewerkstelling
Ommegang West 9 8840 Westrozebeke in West-Vlaanderen.
Op 10 minuten van Roeselare, 15 min van Ieper & 30 min van Kortrijk.

Geïnteresseerd?
Mail dan snel je cv door naar HRM@WESTVLEES.COM, voor meer informatie kunt u terecht op
volgend nummer: 051/78.84.04.

