Datum: april 2021

Beste,
Bij Bekaert zijn wij momenteel op zoek naar een aantal gemotiveerde medewerkers om ons team
in de productievestiging van Zwevegem te versterken. En dit voor verschillende functies!
Hierna kan je alvast een woordje uitleg terugvinden omtrent de verschillende vacatures
alsook hebben we een bundeltje opgemaakt met wat uitleg over Bekaert, onze afdelingen
en onze producten.
Heb je interesse in één van deze vacatures én heb je zin in een autonome job in een
collegiale werksfeer? Wil je jouw kennis en ervaring toepassen en verder versterken?
Wil je een meerwaarde betekenen voor een internationaal bedrijf waar je de kans krijgt om
je verder te ontplooien?
Contacteer ons dan zo snel mogelijk! Je kan je cv doorsturen naar talent@bekaert.com.
Of je kan ons ook telefonisch bereiken op nummer 056/76.74.30.
Check zeker ook eens onze website: www.bekaert.com !
Alvast heel erg bedankt!
Met vriendelijke groeten
Els Desmedt

Wij zijn op zoek naar gemotiveerde werknemers voor de volgende vacatures:

CNC operator (2 ploegen met bereidheid tot 3- ploegen)
Jouw functie
Je maakt deel uit van een omgeving waarbij je instaat voor de bediening en programmatie
van diverse CNC-machines en installaties.
Je staat in voor de productie (draaien-frezen-slijpen) van mechanische componenten en
onderdelen.
Je krijgt diverse mogelijkheden om jouw technische expertise aan te scherpen of uit te
breiden.

Jouw profiel
Je hebt interesse in of affiniteit met techniek.
Je hebt bij voorkeur een TSO-diploma mechanica, mechanische vormgevingstechnieken.
Je bent erg gemotiveerd en bereid om specifieke verspaningstechnologie aan te leren.
Je draagt veiligheid en kwaliteit hoog in het vaandel.
Je vindt het belangrijk om nauwkeurig, met aandacht voor detail en resultaatgericht te
werken.
Je kan zelfstandig werken, maar bent evenzeer een enthousiaste teamplayer die graag
kennis deelt met de collega’s.

Onderhoudselektrieker (dagploeg)
Jouw rol

Je staat in voor het elektrisch/elektronisch onderhoud van machines en installaties in
een afdeling met diverse productieprocessen.
Je zorgt ervoor dat de machines productieklaar blijven.
Je rapporteert de uitgevoerde controles en/of herstellingen.
Je maakt verbetervoorstellen op basis van je kennis en ervaring.

Jouw profiel

Je beschikt over een TSO-diploma Elektriciteit-Elektronica.
Idealiter heb je ervaring in een productie omgeving en beschik je over een basiskennis
PLC en een goede kennis elektronica.
Je hebt zin voor verantwoordelijkheid en werkt graag zelfstandig.
Je kan goed rapporteren en houdt van samenwerken.
Je bent geïnteresseerd in een grote verscheidenheid aan machines, installaties en
producten.
Je werkt efficiënt en zorgt voor kwalitatieve oplossingen.
Je werkt veilig, ordevol en administratief nauwkeurig.
Je wil je voortdurend bijscholen in deze uitdagende en afwisselende job.
Je werkt in dag (glijtijd).

Onderhoudsmechanieker (3 ploegen)
Jouw rol

U staat in voor het mechanisch onderhoud van machines en installaties in een afdeling
met diverse productieprocessen.
U werkt efficiënt en zorgt voor kwalitatieve oplossingen.
U komt met voorstellen voor verbeteringen.

Jouw profiel

U beschikt over een TSO-diploma Mechanica.
Ervaring in lassen, pneumatica, conventioneel draaien en freezen is een must.
Kennis van hydraulica is een pluspunt.
U kan zelfstandig werken, mits de nodige opleiding.
U kan goed rapporteren en houdt van samenwerken.
U bent geïnteresseerd in een grote verscheidenheid van machines, installaties en
producten.
U werkt veilig, ordevol en administratief nauwkeurig.
U kan en wil zich voortdurend bijscholen in deze uitdagende en afwisselende job.

Operator (3 ploegen) in verschillende afdelingen van Bekaert (zie presentatie)
Jouw rol
Als machine- of lijnbedienaar sta je hoofdzakelijk in voor het bedienen van draadtrekmachines
en draadverwerkingsmachines. Dit houdt onder meer in:
het opzetten van bobijnen
het doorhalen van draad
het afnemen van bobijnen
het uitvoeren van kwaliteitscontroles
het vervoeren van materiaal met de heftruck
het efficiënt laten draaien van jouw lijn

Jouw profiel
Je beschikt bij voorkeur over een A2 diploma of je bent gelijkwaardig door ervaring.
Je bent bereid om in een ploegenstelsel te werken.
Je bent gemotiveerd en hebt interesse in techniek.
Je bent een organisator met oog voor kwaliteit en veiligheid.
Je werkt graag samen met collega's.
Je bent de Nederlandse taal machtig.

Wat bieden we u aan?
Een uitermate aantrekkelijk uurloon!
+ Vele voordelen zoals maaltijdchecques, ecochecques, eindejaarspremie,
gratis hospitalisatieverzekering, spaarplannen,…

