Wienerberger is wereldwijd n°1 in de productie en verkoop van snelbouw. In Europa is het marktleider in de productie en verkoop
van gevelstenen, dakpannen en kleiklinkers. Bekende merken binnen de groep zijn Desimpel, Porotherm, Terca en Koramic.
In België tellen we 11 productievestigingen en meer dan 1.100 medewerkers.
Momenteel zijn wij voor onze productievestiging te Aalbeke op zoek naar een enthousiaste (m/v):

ONDERHOUDSMECANICIEN (m/v) (2-ploegen) Afd. : Technische dienst
Je functie :
In deze functie wordt je tewerkgesteld in onze centrale werkplaats als onderhoudstechnicus in één van onze
onderhoudsploegen. Je krijgt na een grondige opleiding, taken in zowel het correctief als het preventief
onderhoud, aangevuld met mechanische constructiewerkzaamheden. Je komt in contact met alle aspecten van de
mechanica gaande van het maken van constructies op basis van een technische tekening, het onderhouden van de
productiemachines, het herstellen en reviseren van machine- onderdelen, enz… Dit alles in een gevarieerde
productieomgeving van een wereldspeler in de bouwindustrie.
Op termijn verwachten we dat je in staat bent alle taken zelfstandig uit te voeren, zowel bij het onderhoud van de
machines in de productieafdeling, als in de centrale werkplaats (herstellen & vervaardigen van onderdelen).
Je profiel :







Je hebt minimum een A2-diploma (elektro)mechanica of gelijkwaardig door ervaring
Je bent handig en hebt een brede kennis en interesse in mechanica
Je kan zelfstandig werken
Je bent bereid in ploegensystemen te werken
Je bent mechanisch sterk; kennis van elektriciteit / elektromechanica is meegenomen
Je bent niet bang van vet of stof

Ons aanbod :





Een boeiende job in een groeiende onderneming
De ruimte om initiatief te nemen en jouw functie verder te ontwikkelen
Een competitief salaris aangevuld met hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, maaltijdcheques enz.
Een doorgedreven interne opleiding

Wil je deel uitmaken van ons team?
Wil je deel uitmaken van ons team ?
Solliciteer vandaag nog via kleikoppen.be
We garanderen je een vertrouwelijke behandeling van jouw kandidatuur !
Vooor de sollicitatietrainingen van het VTI, gelieve brief en CV op te sturen naar
petra.adams@wienerberger.com

