Support Engineer
Wij zijn wereldwijd nummer één in chemie door onze intelligente oplossingen voor
onze klanten én voor een duurzame toekomst. Voor de ontplooiing van onze
medewerkers zijn de mogelijkheden net zo divers als onze mensen zelf, zonder dat
geslacht, leeftijd, herkomst, seksuele geaardheid, handicap of levensbeschouwing
een rol spelen. Een combinatie die alle verwachtingen overstijgt en ons sterker maakt.
En dat is typisch voor de wereldleider in chemie. Want bij BASF creëren we carrières.
BASF Plant Science ontwikkelt innovatieve oplossingen ter verhoging van de oogst
en de kwaliteit van landbouwgewassen. CropDesign, de Belgische afdeling van BASF
Plant Science, richt zich op de verbetering van landbouwgewassen. Het bedrijf maakt
gebruik van genomics, informatica en robotica-technologie in laboratoria en
geautomatiseerde serres. www.cropdesign.com
Wat je kunt verwachten
Als support engineer ben je een belangrijke speler in het bouwen, onderhouden en
herstellen van de infrastructuur op de site en installaties (o.a. gebouwen en
automatisatie).
o Je lost storingen op aan de installaties, voorziet opvolgacties en voert
verbeteringen uit waar mogelijk.
o Je staat in voor de opvolging en implementatie van projecten rond de opbouw en
aanpassingen van de nutsvoorzieningen (water, elektriciteit en perslucht).
o Je hebt contact met de verschillende onderaannemers voor nieuwe projecten,
onderhoud en herstellingen (firma´s in bouw, automatisatie, HVAC, engineering,...).
Wat wij verwachten
o Je hebt minimum een bachelor diploma of 7de jaar, bij voorkeur in elektrotechniek,
elektromechanica of onderhoudstechnieken.
o Een eerste werkervaring in een gelijkaardig werkveld is een pluspunt.
o Je toont uitstekende projectvaardigheden.
o Je kan vlot overweg met Office toepassingen. Ervaring met een 3D-tekenpakket is
handig.
o Je bent een teamplayer die succes behaalt door een combinatie van technische
kennis zowel als sociale vaardigheden.
o Je bent vloeiend in Nederlands en Engels.
o Verder stel je je beschikbaar voor het permanentie team (1ste en/of 2de lijn).
Wij bieden
Uitdagende opdrachten met veel verantwoordelijkheid en een "on the job" training
binnen een vakkundig en gemotiveerd team.
Aantrekkelijk verloningspakket, inclusief sociale voorzieningen, en uitstekende
doorgroeimogelijkheden binnen een internationale onderneming.

Functiegebied:
Onderhoud
Locatie:
CropDesign N.V., Nevele
Werktijd:
Fulltime
Contractsoort:
Voor onbepaalde tijd
Referentiecode:
NL56662223_ONLE_2

Solliciteren kunt u online via
www.basf.be/loopbaan
Voor meer informatie:
Tel.: 00800 33 0000 33
+32 (0)2 373 2222
E-Mail: jobs@basf.com

Word deel van het beste team met een netwerk van meer dan 110.000
medewerkers wereldwijd. Verken jouw BASF carrière mogelijkheden op
on.basf.com/mijncarriere.

