
 

 

 

PM KOMPONENTEN NV is de Belgische dochter van het Zwitserse Phoenix Mecano. 

De Phoenix Mecano groep is met 6000 medewerkers wereldwijd actief en genereert een 

omzet van 600 miljoen Euro. PM KOMPONENTEN NV is een sterke 

handelsvennootschap met eigen werkplaats en in totaal 18 medewerkers. 

 

Momenteel zijn we voor ons service center/werkplaats op zoek naar een 

 

Werkplaats coordinator 

 
In ons service center hebben we twee activiteiten: 

• bewerken en montage van industriële en elektronica behuizingen 

• het samenbouwen van functionele modules uit aluminium profielen 
 

Functie 

• de dagelijkse coördinatie en werkverdeling van een team van 4 medewerkers 

• de montage van industriële constructies gebouwd met aluminium profielen in 

eigen atelier 

• afmelding van deze constructies in ons computersysteem 

• programmatie en bediening van onze 3D CNC machines (Datron CNC + Primcam) 

• coördineren, meewerken en controleren bij het monteren van schakelkasten of 

andere kleine constructies 

 

Profiel 

• technische plannen kunnen lezen en interpreteren 

• enige ervaring als coördinator van een klein team 

• bewezen ervaring als mechanieker/monteur 

• gedegen basis administratieve vaardigheden 

• zin voor orde en structuur 

• zelfstandig en nauwkeurig kunnen werken 

• leergierig 

• gemotiveerd 

• minimum A2-niveau 

 

Aanbod 

U maakt deel uit van een firma, die in Europa marktleider is in behuizingen en 

mechanische componenten. Wij zijn een sterk groeiend bedrijf, die de ondernemingszin 

en het dynamisme van haar medewerkers naar waarde schat. PM Komponenten beloont 

uw inzet en enthousiasme met een degelijk uurloon. 

Opmerkingen 

Geïnteresseerden voor deze functie nemen contact op met PM Komponenten, t.a.v. 

Annemie Meulewaeter – annemie.meulewaeter@pmk.be – Karrewegstraat 124 – 9800 

Deinze. 
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SERVICE CENTER MEDEWERKER 

 

 

Algemeen 

 

De medewerker van het service center staat in voor : 

 

 Het bedienen en programmeren van CNC-machines type Datron 

 Montage van toebehoren in behuizingen  

 Montage van RK Rose+Krieger mechanische constructies 

 

De medewerker die we zoeken behoort tot de service centrum en rapporteert aan de 

coördinator van het service center. 

 

Specifiek 

 

Deze taak omvat : 

 

1. Het monteren van behuizingen en RK Rose + Krieger systemen volgens de 

instructies van de Back-Office-afdeling. 

2. Het programmeren en bedienen van de CNC-machine 

3. Het onderhoud en reiniging van de werkplaats en de machines. 

4. De bekabeling van behuizingen. 

5. Het laden of ontladen van grotere paletten in/uit de vrachtwagen met gebruik van 

de heftruck. 

6. Specifieke opdrachten kunnen tijdelijk of permanent worden toegevoegd aan deze 

medewerker 

7. Deze medewerker kan zelfstandig werken. 

8. De medewerker is mede verantwoordelijk voor de veiligheid en hygiëne in het 

service centrum. Hij/Zij kijkt er nauwlettend op toe dat de veiligheidsvoorschriften 

worden nageleefd. 

9. De medewerker kan bij afwezigheid van de coördinator van het service center 

bepaalde taken ivm nodige kwaliteitscontroles, werkvoorbereiding en planning van 

de uit te voeren taken overnemen om de continuïteit van het werk te waarborgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


