DELMOTE EDWIN in DEERLIJK zoekt

ELEKTROTECHNIEKER
Functieomschrijving
Wij zijn op zoek naar een elektrotechnieker/servicemonteur voor het plaatsen,
herstellen en afstellen van eierinpak- en eiersorteermachines dit in België en NoordFrankrijk.
Na een inwerkperiode ga je zelfstandig op de baan.

Profiel


je bent gemotiveerd en geboeid door het werk



je bent leergierig
je kan plannen van machines lezen
je kan goed met een computer werken
je levert goeie service
klanttevredenheid is voor jou belangrijk
je woont in de regio van het bedrijf
bereid tot uitslapen ter plaatse indien nodig









je ingesteldheid is belangrijker dan je ervaring, schoolverlaters zijn ook
welkom!

Jobgerelateerde competenties







De voorwaarden en werkwijze bepalen op basis van een technisch dossier of
van onderhoudsgegevens
Technische instructies, onderhoudsprocedures, testprocedures, ... opstellen
en aanpassen
De installatie herstellen door elektrische, elektronische, mechanische en
pneumatische componenten te vervangen en/of te herstellen
Het automatiseringsprogramma invoeren, resetten of wijzigen, het
downloaden op een programmeerbare automaat en controleren
Automaten, receptoren, regelcircuits, ... op de uitrusting installeren
De technische werking uitleggen aan klanten of gebruikers en hen begeleiden
bij het in gebruik nemen van de installatie

Persoonsgebonden competenties


Zin voor nauwkeurigheid hebben



Plannen (= ordenen)
Regels en afspraken nakomen
Resultaatgerichtheid
Zelfstandig werken





Vereiste studies
Elektronica of elektromechanica

Talenkennis


Engels (goed)



Frans (goed)
Nederlands (zeer goed)



Aanbod










onmiddellijke indiensttreding
na proefperiode van 6 maanden vast voltijds contract onbepaalde duur
interne opleiding door de zaakvoerder en moederbedrijf in Nederland
goeie verloning, eventuele extra's op termijn
smartphone + laptop
servicewagen na de inwerkperiode
normaal gezien werk je tijdens de week, minimaal weekendwerk
soms moet je een aantal dagen ter plaatse blijven (aantal keren per jaar, vb. 4
dagen)
verplaatsingen vallen niet onder de werkuren maar worden gecompenseerd
met een km-vergoeding + de goede verloning

Plaats tewerkstelling
DELMOTE EDWIN
Kerkstraat 205 8540 DEERLIJK

Waar en hoe solliciteren?
Via e-mail: edwin.delmote@mobaservice.be
Contact: Edwin Delmote
Voor meer informatie mbt de vacature mag u contact opnemen met dhr. Delmote op
het nr. 0475 38 41 93
Solliciteren met CV.

