E&I Technieker
Merelbeke
Introductie:
Insel Ingenieurselecties - a Randstad company - is sinds 1994 een erkend werving- en selectiekantoor voor de
technische bachelor en master.
Voor onze klant Innovia zoeken wij een E&I Technieker.
Spreekt deze functie jou aan? Laat het ons zeker weten!
Beschrijving:
Innovia Films, wereldwijde producent van polypropyleenfilms, stelt in zijn totaliteit 850 mensen te werk.
Voor de productievestiging te Merelbeke, waar er volcontinu gewerkt wordt en 130 medewerkers tewerk
gesteld worden, zijn wij op zoek naar een E&I technieker.
Als E&I technieker komt u terecht op de afdeling Instrumentatie die een 8-tal medewerkers telt. U rapporteert
rechtstreeks aan de E&I Manager.
Uw takenpakket omvat:
- analyse en oplossen van technische problemen op vlak van elektriciteit, automatisatie, elektronica en
pneumatica;
- uitvoeren van vooraf geplande preventieve onderhoudswerkzaamheden;
- uitvoeren van (kleine) projecten in het kader van verbeteringsvoorstellen aan de productie-installatie;
- rapportering van de door u gerealiseerde werkzaamheden aan uw leidinggevende.
Afhankelijk van de door u aangebrachte ervaring zal u bovendien betrokken worden bij veiligheidsaudits,
opleiding techniekers, opstellen van werkinstructies, opstellen van de planning.
Na een grondige inwerkperiode wordt u ingeschakeld in de wachtdienst.
Profiel:
- U zal binnenkort het diploma technische bachelor kunnen voorleggen in de specialisatie elektromechanica,
elektriciteit, automatisatie of elektronica;
- U beschikt over een goede kennis S7, schakelen op laag- en hoogspanning, elektriciteit in het algemeen,
basiskennis elektronica;
- U bent technisch hands-on en in staat om samen met uw collega’s zowel de analyse als de oplossing van
technische problemen voor uw rekening te nemen;
- U bent bereid uw kennis continu te verdiepen om met verloop van tijd op te treden als specialist in uw
vakgebied;
- U werkt nauwkeurig en correct en kan uw taken prioriteren;
- U werkt steeds oplossingsgericht en bent een teamplayer.
Ons Aanbod:
- Boeiende en uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid;
- State-of-the-art technische omgeving met een grote variëteit aan technieken en sterke focus op
verbeterprojecten;
- Mogelijkheid om technisch specialist te worden in één of meerdere vakgebieden;
- Werkgever met sterke mensgerichtheid en focus op work-life balance;
- Mooie verloning inclusief extralegale voordelen en ruime opleidingsmogelijkheden.
Contact:
Inge Vantournhout - Insel
09 259 12 12 / inge_vantournhout@insel.be

