Matrijstechnicus Molding
(M/V) ARBEIDER TECHNISCH GESCHOOLD WISSELPLOEG/
WEEKEND-NACHTPLOEG (NA OPLEIDINGSPERIODE)
Je doet het onderhoud op matrijzen (repair) of bouwt ze om naar een ander type. Voorbereiden van
de opdrachten en doorgeven in het machinepark, optimeren, herstellen en onderhouden van de
productiemiddelen zijn je algemene taken. Je geeft de nodige ondersteuning om de continuïteit van
de productie te garanderen. Je zorgt voor voldoende kennisoverdracht naar collega’s bij
ondernomen acties.
NAAR WIE ZIJN WIJ OP ZOEK?
•

Je beschikt over een technisch diploma of hebt een relevante ervaring opgedaan in een
technische functie

•

Je hebt interesse in zeer fijn werk en logisch denken.

•

Je werkt gestructureerd en nauwgezet.

•

Je kan zeer zelfstandig werken.

WAT BIEDEN WIJ U?
•

Een boeiende, uitdagende functie

•

Een contract van onbepaalde duur.

•

Een aangename werkomgeving waar teamwerking centraal staat. - een open en dynamisch
mentaliteit.

•

Een waaier van opleidingsinitiatieven en een job met doorgroeimogelijkheden.

•

Een competitieve verloning en extralegale voordelen zoals groepsverzekering,
hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, ....

•

Vlotte bereikbaarheid (het bedrijf ligt op het snijpunt van de E40 en de E403)

LOCATIE
Siemenslaan 14
8020 Oostkamp

Meer info op: https://www.tejobs.be/nl/

Elektricien Stamping
(M/V)ARBEIDER TECHNISCH GESCHOOLD WISSELPLOEG
Als elektricien in Stamping sta je in voor het onderhouden en herstellen van persen, zowel op
elektrisch als mechanisch vlak.
•

je staat in voor het analyseren en oplossen van ongeplande machine- en periferiestoringen

•

je doet de nodige analyses in geval van problemen en doet voorstellen tot verbetering

•

je voert consequent het periodiek onderhoud uit

•

je werkt mee aan het continu verbeteren van de productielijnen inzake veiligheid, kwaliteit
en productiviteit

•

ook het analyseren van storingen en fouten in een PLC-omgeving behoort tot je takenpakket

NAAR WIE ZIJN WIJ OP ZOEK?
•

je beschikt over een technisch diploma (A2) elektriciteit of elektro-mechanica (of
gelijkwaardig door ervaring)

•

je hebt kennis van elektrische schakelingen/componenten en ervaring met PLC

•

je hebt ervaring in een productie-omgeving

•

je bent leergierig en zoekt waar nodig de dingen zelfstandig uit

•

je bent een teamplayer en kan toch autonoom de verantwoordelijkheid opnemen voor de
productielijn waaraan je werkt

•

je bent voldoende communicatief om contact op te nemen met de fabrikanten van de
aanwezige productielijnen

•

je bent bereid om in 2 ploegen te werken

WAT BIEDEN WIJ U?
Na een grondige opleiding binnen onze organisatie, start je in een boeiende, uitdagende functie
binnen een internationale onderneming. Wij bieden:
•

een contract van onbepaalde duur.

•

een aangename werkomgeving waar teamwerking en zelfsturing centraal staat.

•

een waaier van opleidingsinitiatieven en een job met doorgroeimogelijkheden.

•

een competitieve verloning en extralegale voordelen zoals groepsverzekering,
hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, ....

•

vlotte bereikbaarheid (het bedrijf ligt op het snijpunt van de E40 en de E403).

Meer info op: https://www.tejobs.be/nl/

LOCATIE
Siemenslaan 14
8020 Oostkamp

Meer info op: https://www.tejobs.be/nl/

Matrijstechnicus Stamping
(M/V) ARBEIDER TECHNISCH GESCHOOLD WISSELPLOEG
•

Je doet het onderhoud op matrijzen (repair) of bouwt ze om naar een ander type.

•

Voorbereiden van de opdrachten en doorgeven in het machinepark, optimeren, herstellen
en onderhouden van de productiemiddelen zijn je algemene taken.

•

Je geeft de nodige ondersteuning om de continuïteit van de productie te garanderen.

•

Je zorgt voor voldoende kennisoverdracht naar collega’s bij ondernomen acties.

NAAR WIE ZIJN WIJ OP ZOEK?
•

Je hebt een technisch diploma of hebt een relevante ervaring opgedaan in een eerdere job.

•

Je hebt interesse in zeer fijn werk en logisch denken.

•

Je werkt gestructureerd en nauwgezet.

•

Je hebt kennis van tekeninglezen, meettechniek, bewerkingstechnieken (o.a. slijpen,
profielslijpen) en van verschillende werktuigconcepten en producten.

•

Je kan zeer zelfstandig werken.

•

Kennis van paswerk stanswerktuigen en het instellen van werktuigen op productiepers, is
een pluspunt.

WAT BIEDEN WIJ U?
Na een grondige opleiding binnen onze organisatie, start je in een boeiende, uitdagende functie
binnen een internationale onderneming. Wij bieden:
•

Een contract van onbepaalde duur.

•

Een aangename werkomgeving waar teamwerking centraal staat.

•

Een open en dynamisch mentaliteit.

•

Een waaier van opleidingsinitiatieven en een job met doorgroeimogelijkheden.

•

Een competitieve verloning en extralegale voordelen zoals groepsverzekering,
hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, ....

•

Vlotte bereikbaarheid (het bedrijf ligt op het snijpunt van de E40 en de E403).

LOCATIE
Siemenslaan 14
8020 Oostkamp

Meer info op: https://www.tejobs.be/nl/

