Functietitel: Mechanieker Rental

Mechanieker Rental
Functie inhoud
Voor onze Verhuurafdeling zoeken we een gemotiveerde medewerker die uitkijkt naar een vaste job in een propere en gestructureerde
werkomgeving:
Je staat in voor het monteren van Trackunits in alle aangekochte huurtoestellen vb hoogwerkers, schaarliften, verreikers,… van
meerdere merken.
Je volgt telkens dezelfde werkbeschrijving voor het inbouwen van het Tracking systeem.
Je staat in voor de receptie van inkomende machines, zet deze op stock en het klaarmaken van uitgaande machines met de
nodige boorddocumenten.
Je voert regelmatig kleine herstellingen uit, zoals een stekker of contactslot vervangen, verlichting herstellen, …

Profiel
Je hebt een Technisch diploma automechanica, autotechnieken,… ofwel gelijkwaardig met technische ervaring.
Je hebt interesse in techniek en hebt een basiskennis van voertuigelektriciteit.
Je voert graag routine werken uit.
Je spreekt vloeiend Nederlands of Frans en hebt een basiskennis van de andere taal.
Je bent een gemotiveerde en harde werker die snel dingen aanleert.
Je gaat steeds ordelijk en nauwkeurig te werk.
In bezit zijn van een heftruck en hoogtewerker rijbewijs is een pluspunt of bent bereid dit op korte termijn te behalen via TVH.

Aanbod
Een boeiende job in een internationaal bedrijf met een familiaal karakter waar mensen centraal staan.
Een dynamisch team, waar initiatief en ondernemerschap gewaardeerd worden.
Een innovatieve, vooruitstrevende en technische omgeving.
Talrijke ontwikkelingsmogelijkheden, o.a. door permanente begeleiding en opleidingen.
Een flexibele arbeidsregeling met aandacht voor een goed evenwicht tussen werk en privé.
Een aantrekkelijk loon, aangevuld met extralegale voordelen zoals groeps en hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques,
bedrijfsrestaurant, ...
Tijd voor werken en plezier dankzij het sport en feestcomité.

Meer info of vragen?
Neem gerust contact op met Caroline Van Parys via jobs@tvh.com of +32 56 43 42 84.
Om onmiddellijk te solliciteren, surf naar www.werkenbijtvh.com.

Functietitel: 7004  Elektromechanieker Rental

7004  Elektromechanieker Rental
Functie inhoud
Als elektromechanieker sta je in voor de uitvoering van verschillende werkopdrachten aan divers assortiment van te hertellen werktuigen
(heftrucks, hoogwerker, verreikers, schaarliften, …) uit de verhuurvloot.
Je stelt een eerste diagnose om zo een duidelijk beeld te krijgen van de staat waarin het werktuig zich bevindt.
Je voert controles uit met test en diagnoseapparatuur.
Je meldt potentiële defecten/slijtage aan machines of onderdelen aan de verantwoordelijke.
Je voert onderhoudswerken uit volgens de werkopdracht.
Je controleert zowel elektrische als mechanische componenten, onderhoud van elektrische motoren en controle van verschillende
elektronische en elektrische onderdelen.
Je staat in voor het herstellen en aanpassen van elektrische werktuigen.
Demonteren, monteren, vervangen en herstellen van verschillende elektrische componenten.
Controleren, herstellen en afstellen van verschillende types elektromotoren, sturingen, contactoren, sensoren, …

Profiel
Je hebt een TSO opleiding in een technische richting (Automechanica, autotechnologie, elektromechanica,…) of gelijkwaardig
door ervaring.
Je hebt kennis van gereedschappen.
Je kan werken met test en diagnoseapparatuur.
Je hebt kennis van diverse onderdelen (werking elektromotoren, kennis van sensoren, hydraulica, elektronische sturingen, …) of
bent bereid om dit aan te leren.
Je hebt een basiskennis van het Nederlands of Frans.
Je voert sporadisch depannages uit.
Rijbewijs heftruck en/of hoogwerker is een pluspunt.
Je kan werken in een flexibel daguurrooster, met om de 9 weken permanentie tot min 17u30.
Solliciteer via MyTLink voor 23/06/2017

Bij vragen of interesse?
Neem contact op met Caroline Van Parys via 4104 of caroline.van.parys@tvh.com

