De Mc Three Group is een internationale topspeler in vloerbekleding met een passie voor
innovatie en duurzaamheid.
Met vestigingen in België, Turkije en de Verenigde staten telt MC Three Group 900 werknemers.
De 2 afdelingen in Waregem richten zich op de productie en verkoop van garen en op het weven van
tapijten. In de garenafdeling werken ca 100 medewerkers. In de weaving plant in Waregem werken ca
150 medewerkers. Zij staan in voor het verwerkingsproces vanaf weven dubbelstuk tapijt over
appreteren, afwerken, verpakken, stockage tot en met verzenden van afgepast tapijt.
MC Three Waregem is een blijvend groeiende familiale onderneming en zoekt daarom naar nieuw
talent. Ben je gebeten door textiel en door productie en heb je zin in een interessante functie in een
internationale en vooruitstrevende omgeving waarbij je rechtstreeks rapporteert aan de Technical
Manager in de garenafdeling ? Dan ben jij de kandidaat die we zoeken voor :

Assistent Onderhoudsverantwoordelijke m/v

Functie
•

Je optimaliseert het onderhoud in functie

Profiel
•

efficiëntie en effectiviteit.
•
•
•

•

Je denkt proactief mee rond het

Je beschikt over een master of bachelor
diploma elektromechanica.

•

Je kan terugblikken op minimaal 2 jaar

optimaliseren van de processen.

ervaring in het onderhoud (electriciteit,

Je brengt technische verbeteringen aan ifv

mechanica, pneumatica, automatisatie...)

het optimaliseren van het machinepark.

•

Je hebt een goede kennis van office.

Je helpt bij het opstellen van procedures ,

•

Je spreekt vlot Nederlands, Frans & Engels.

onderhoudschema’s, werkinstructies,

•

Je bent dynamisch, flexibel, leergierig,

technische fiches,..

enthousiast en je hebt een sterk

Je helpt bij het borgen en verhogen van de

verantwoordelijkheidsgevoel.

kennis bij de medewerkers.

•

Je bent een teamspeler met een
pragmatische ingesteldheid.

Aanbod
•

Een boeiende voltijdse functie met doorgroeimogelijkheden binnen een internationaal bedrijf met
een familiaal karakter.

•

Je maakt deel uit van een dynamisch team, waar initiatief en ondernemerschap gewaardeerd
worden.

•

Je komt terecht in een innovatieve, vooruitstrevende, dynamische en technische omgeving.

•

Een aantrekkelijke verloning aangevuld met extralegale voordelen

Interesse ?

Gelieve uw cv en motivatiebrief door te mailen naar lut.platteau@mcthree.be.

•
•

