Vacature
Voor de versterking van onze technische dienst te Genk zijn wij op zoek naar een
(m/v)

Onderhouds- en
storingstechnieker
Taken en verantwoordelijkheden
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het tijdig en correct uitvoeren van herstellingen
aan ons machinepark én je hebt de natuurlijke reflex om preventieve onderhoudstaken in te
plannen. Je voert reparatiewerkzaamheden uit aan machines en vormen, staat in voor de
ombouw en mallenwissels aan de machines en lost zowel elektrische als mechanische
storingen op aan machines. Kortom, je draagt zorg voor de uitvoering van preventieve en
curatieve onderhoudswerkzaamheden zodat ons machinepark en randapparatuur optimaal kan
functioneren. Verder voer je indien nodig reparaties uit aan de productiehallen en/of
kantoorgebouwen.
Naast deze onderhoudstaken ben je tevens verantwoordelijk voor het detecteren, analyseren
en corrigeren van elektrische storingen aan sterk geautomatiseerde productiemachines en/of
onze plc programmatie. Verder breng je verbeteringen aan om repetitieve storingen te
vermijden of het proces te optimaliseren. Naast de afhandeling van de storing sta je in om
deze te melden voor registratie.
Gezien je veelvuldig in contact komt met machines en installaties is veiligheid voor jou ten
allen tijde een prioriteit. Je respecteert de instructies op vlak van veiligheid dan ook
nauwgezet. Orde en netheid zijn een onderdeel van je professioneel functioneren.
In deze functie word je tewerkgesteld in een flexibele dagdienst en rapporteer je aan de
Teamleader Productie en Technische dienst.

•
•
•

Je profiel
Je beschikt minimum over een A2 diploma electromechanica met 5 jaar ervaring in
een soortgelijke functie.
Basiskennis van PLC programma’s (Siemens S7 en S5) en andere besturingssystemen
is noodzakelijk.
Je beschikt over een uitgesproken interesse in electrotechniek en kennis van
hydraulica en pneumatica. Verder beschik je over een gezonde dosis leerbereidheid.

•
•

Je bent een vlotte communicator en beschikt over goede sociale vaardigheden om
professioneel te functioneren in een team.
Je steekt de handen uit de mouwen en hebt een praktische, flexibele en analytische
ingesteldheid.

Is dit iets voor jou?
Solliciteer d.m.v. curriculum vitae en motiverend schrijven
ter attentie van Karen Beckers via karen.beckers@stradusaqua.be
Na een eerste selectie op basis van de ontvangen cv’s organiseren wij de nodige
sollicitatiegesprekken.

