Elektromechanieker
Solliciteer via jobs.be@volvo.com of via de website www.mijnvolvojob.be

Volvo truckfabriek in Gent is de grootste vrachtwagenfabriek van de Volvo Group wereldwijd.
Elke dag assembleren bijna 2000 collega's hier trucks van topkwaliteit. Zo staan innovatie en
continue verbetering standaard op onze agenda, en dat al van dag 1. Wij geloven dan ook
steevast in de filosofie van Lean Manufacturing, waarbij aandacht voor kwaliteit, veiligheid en
het milieu onze top prioriteit zijn. Onze site vandaag kent heel wat verschillende afdelingen,
maar een ding hebben we allemaal gemeenschappelijk: passie voor wat we doen.

Jouw ideale job?
Team maintenance staat in voor het preventief onderhouden en herstellen bij pannes
van 615 vorkliften en tal van installaties waaronder conveyor systemen, liften,
strapmachines en wikkelaars. Ook staat men in voor het maken van nieuwe tooling en
allerhande hulpmiddelen in opdracht van de kaizen teams. Safety en ergonomie zit in
ons DNA. Dit team telt vandaag 19 leden waaronder ook een Engineer. Jouw
takenpakket bestaat uit:
• Instaan voor het continu operationeel zijn van alle vorkliften en installaties
zijnde;
• Strapmachines
• Conveyors
• Wikkelaars
• Liften
• AGV’s
• Verschillende type vorkliften
Zijn wij ‘the perfect match’?
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een diploma A2 Elektro Mechanieker
Je bent een teamplayer en draagt veiligheid/ergonomie hoog in het vaandel
Je hebt ervaring in Elekro-mechanica en elektriciteit
Ervaring in elektronica en automatisatie is zeker een pluspunt
Je beschikt over de vaardigheden lassen, draaien en freezen
Daar sommige installaties zeer specifiek zijn is er een interne opleiding
voorzien
Kennis van het Engels is een pluspunt daar we een internationaal bedrijf zijn

Elektromechanieker
Solliciteer via jobs.be@volvo.com of via de website www.mijnvolvojob.be

Bijna overtuigd?
•
•

•
•
•
•
•

Deze functie is in een 2 ploegestelsel (06.00-14.00 / 14.00 – 22.00u)
Team maintenance is steeds op zoek naar nieuwe technologieën. We
beschikken over de meest geavanceerde elektrische vorkliften en logistieke
hulpmiddelen zoals AGV. Vorkliften op waterstof zijn ons ook niet onbekend.
3D- printing doen we ook.
Aangezien we niet collectief sluiten wordt het verlof genomen volgens de
mogelijkheden en afspraken binnen het team. Het hoofdverlof wordt reeds
vastgelegd half februari.
Je bent bereid in dag te werken in een flexibel systeem of te werken buiten de
uren en call out bij pannes.
Extralegale voordelen zoals hospitalisatie verzekering, maaltijdcheques en
MyPay@Volvo (lease programma voor fietsen, auto,...)
Warme maaltijden of broodjes kunnen verkregen worden in ons
bedrijfsrestaurant.
Deze functie valt onder de categorie : M5

Dit is jouw moment om te stralen
Wil je graag tot dit sterk team behoren en de kans grijpen om mee te zijn met de
vernieuwende technologie toegepast in de logistieke wereld? Waag je kans en
misschien word jij onze nieuwe collega “Elektromechanieker” bij Volvo Group Truck
Operations, Service Market Logistics, en dit voor de afdeling Maintenance Operational
Support CDC Gent

Onderhoudstechnieker
Solliciteer via jobs.be@volvo.com of via de website www.mijnvolvojob.be

Volvo truckfabriek in Gent is de grootste vrachtwagenfabriek van de Volvo Group wereldwijd.
Elke dag assembleren bijna 2000 collega's hier trucks van topkwaliteit. Zo staan innovatie en
continue verbetering standaard op onze agenda, en dat al van dag 1. Wij geloven dan ook
steevast in de filosofie van Lean Manufacturing, waarbij aandacht voor kwaliteit, veiligheid en
het milieu onze top prioriteit zijn. Onze site vandaag kent heel wat verschillende afdelingen,
maar een ding hebben we allemaal gemeenschappelijk: passie voor wat we doen.

Jouw ideale job?
Hou jij van zelfstandig werken en ben je bovendien de gesteld op een goed 'geoliëde
machine'? Steek je graag de handen uit de mouwen en werk je graag
probleemoplossend? Wij zorgen alvast voor een uitdagend takenpakket:





Je bent verantwoordelijk voor preventief en curatief onderhoud aan de
productie-installaties en magazijninstallaties om de continuïteit van de
productie te garanderen.
Je lost problemen op, op vlak van elektriciteit, mechanica, pneumatica,
hydraulica, sturing van machines etc.
Je analyseert terugkerende problemen en werkt verbetervoorstellen uit.
Je staat in voor de nodige administratie zoals het registreren van problemen
en hun oplossingen, het maken van instructies.

Zijn wij ‘the perfect match’?
Wij zoeken iemand die:





een technische opleiding genoten heeft ( gelijkwaardig door ervaring).
de basiskennis van elektriciteit, mechanica, pneumatica en hydraulica bezit.
Pluspunten zijn kennis en ervaring met PLC; kunnen draaien, frezen en
lassen.
zelfstandig het werk kan organiseren en zin heeft voor verantwoordelijkheid.
Jij neemt initiatief.
bereid is in 2 ploegen te werken. Alsook regelmatig in het weekend of tijdens
de collectieve sluiting.

Bijna overtuigd?
Weet jij ons rond jouw vinger te draaien? Wij zorgen voor een uitdagende functie, met
veel afwisseling én toffe collega's. Bovendien wordt hard werk beloond met een
aantrekkelijk salaris en extralegale voordelen-pakket.

