RENTEC NV is een KMO gevestigd in Pittem, met meer dan 30 jaar ervaring in de zware machinebouw.

Wij ontwerpen, ontwikkelen, produceren en installeren voornamelijk zware machines voor de afvalverwerking
en voor de extractie van palmolie. Dankzij ons team van een 25-tal gedreven medewerkers, hebben wij een
uitstekende reputatie opgebouwd in binnen- en buitenland.
Wij zijn een jong en dynamisch team dat streeft naar verdere groei door innovatie, kwaliteit en service. Naast
een uitdagende functie met aangepaste arbeidsvoorwaarden, bieden wij de mogelijkheid om door verdere
opleiding en ontwikkeling de functie verder uit te bouwen.
Momenteel zijn wij op zoek naar een nieuwe medewerker voor volgende functie :

Monteur mekanieker buitendienst
Als mekanieker monteur sta je in voor de eindconstructie en opbouw van onze diverse machines. Je werkt in
ons atelier samen met collega’s om deze machines op maat van de klant op een veilige manier tot in de
puntjes in orde te brengen. Je taak bestaat in het assembleren van de onderdelen op voornamelijk mechanisch
en hydraulisch vlak. Daarna sta je in voor de eindmontage, onderhoud en herstellingen bij de klant in binnenen buitenland.
Je hebt bij voorkeur een technisch diploma (studierichting lassen, metaalbewerking, mechanica) en ervaring in
de machinebouw. Je kan een technisch plan lezen en hebt kennis van het monteren van (mechanische en
hydraulische) aandrijvingen. Je hebt oog voor kwaliteit, orde en netheid. Je hebt een dynamische
persoonlijkheid en bent een teamplayer, maar kan ook zelfstandig werken. Je werkt ongeveer 50% in
binnendienst en 50% op verplaatsing in binnen- en buitenland.
Wij bieden:
• een vaste voltijdse betrekking in een toekomstgerichte, stabiele onderneming
• een aantrekkelijke verloning in overeenstemming met kennis en vakmanschap
• een bijkomende hands-on opleiding door ervaren collega’s
Meer info vind je terug op onze website www.rentec.be en op ons YouTube kanaal RENTECNV.
Geïnteresseerd?
Stuur dan vandaag nog uw CV en motivatiebrief naar isabelle.van.hecke@rentec.be.

