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AppliTek, onderdeel van Hach, is gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en verkoop van online
analyseapparatuur en meetsystemen voor een brede waaier van toepassingen en sectoren. Onze klanten
bevinden zich onder meer in de chemie, waterbehandeling, mijnbouw, elektriciteitscentrales, of plaatsen
waar kritische vloeistofanalyses centraal staan. Als Masters in Analytical Technology bedient AppliTek een
wereldmarkt met hoogtechnologische apparatuur.

Assembly Engineer Analyzer Production
In deze job sta je in voor het volledige productieproces van onze hoogtechnologische online
analyseapparatuur voor diverse toepassingen. Jouw handen zijn in staat om analyseapparatuur, die
geheel is afgestemd op de wens van onze klanten, te assembleren en monteren. In deze job rapporteer je
rechtstreeks aan de Operations Manager.
Taken en verantwoordelijkheden:
• Het mechanisch monteren en assembleren van de analyseapparatuur volgens tekening en
procedure
• Het aansluiten van elektrische en elektronische componenten aan de hand van elektrische
schema’s
• Het plaatsen van leidingen voor vloeistoffen en gassen
• Het volledig functioneel testen van de toestellen volgens testinstructies
• Gestructureerde probleemoplossing
• Ondersteuning van material handler (afhandeling KANBAN-kaarten, voorraadcontrole)
• Rapportage van dagelijkse resultaten (veiligheid, levering en productiviteit)
Profiel:
•
•
•
•
•
•
•

Diploma A2 elektriciteit, elektronica of elektromechanica
Technisch handig in bedrading
Teamspeler
Grote zin voor nauwkeurigheid, verantwoordelijkheid, orde en netheid
In bezit van een zeer goede fijne motoriek
Nederlands als moedertaal, basiskennis van de Engelse taal
Bij voorkeur woonachtig in of nabij regio Gent-Deinze-Waregem

Ons aanbod:
• Werken bij een toonaangevende, wereldwijd opererende firma op het gebied van analysesystemen
en -projecten met een groot groeipotentieel.
• Resultaten neerzetten in teamverband, in een goede teamsfeer.
Interesse in deze uitdagende functie? Stuur je motivatiebrief met cv naar people@applitek.com.
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Associated Member

Non Producing Member

Technical Correspondent

