Keller is gespecialiseerd in industriële ontstoffing, RWA, compartimentering en industriële
mengtechnieken en maakt deel uit van de Lybover group.
“De Lybover group is gespecialiseerd in het aanbieden van een totaaloplossing op maat van
de klant in zowel industriële als bouwkundige sectoren. Hiervoor engineert en produceert ze
componenten en installaties op maat in de domeinen van ontstoffing en brandbeveiliging.”

SERVICE TECHNIEKER
voltijds buitendienst

Je staat in voor de ingebruikname, het preventief onderhoud, de inspectie, de herstellingen en het
plaatsen van wisselstukken van industriële afzuiginstallaties, industriële mengers, rook-& warmteafvoer
systemen die bij onze klanten werden geïnstalleerd. Je zal interventies uitvoeren in zowel de Benelux, als in
Noord-Frankrijk. Je houdt rekening met de veiligheidsregels die gelden voor de site waar je de interventie
moet doen. Je bent verantwoordelijk voor het nauwkeurig invullen van de werkbonnen en voor de dagelijkse
rapportering aan de interne dienst. Je werkt autonoom en onderhoudt een goede communicatie met de
binnendienst en met de klanten.
Je genoot een technische opleiding op A1-niveau (vb. bachelor elektromechanica) of gelijkaardig door
ervaring en hebt een goede kennis van algemene elektriciteit.
Je bezit een goed analystisch vermogen voor het opsporen van storingen en defecten en communiceert
vlot in het Nederlands en in het Frans. Je bent in staat om zelfstandig te werken en bent handig in
het monteren en demonteren van kleine mechanische onderdelen. Je bent ook flexibel qua werkuren.
Je bent in het bezit van een VCA-attest of bent bereid hiervoor een opleiding te volgen.
Je bezit tevens een geldig rijbewijs B.
Je komt terecht in een hedendaags en ambitieus groeibedrijf dat investeert in mensen.
We bieden je een uitdagende en brede functie aan met ruimte voor ontwikkeling, gecombineerd met een
correct salaris en aanvullende voordelen. Na een inlooptraject, onder begeleiding van een ervaren collega,
krijg je de autonomie om je takenpakket te organiseren.
Je krijgt een volledig ingerichte bestelwagen ter beschikking voor het uitvoeren van je breed takenpakket.
Interesse?
Stuur dan uw volledige sollicitatie (CV + motivatiebrief) naar:
Keller t.a.v. Stefaan Verhulst
Oude Kassei 16, 8791 Waregem
Mail: jobs@keller.be Tel.: 056/65 08 08

