De internationale groep SEA-invest nv, met hoofdzetel in Gent-Zeehaven, is gespecialiseerd in de open overslag van bulkgoederen (dry & liquid) en fruit in zeehavens in Europa en Afrika.
In België is SEA-invest actief in de zeehavens van Antwerpen, Gent en Zeebrugge, waarbij het bedrijf
op ca. 20 sites in opdracht van haar klanten goederen laadt, lost en tijdelijk opslaat.
Deze goederen variëren van kolen, ertsen, mineralen, biomassa,… (dry bulk) tot benzine, gasolie,
biodiesel, natuurlijke oliën,… (liquid bulk) en bananen, kiwi's,…
Voor onze droge bulk divisie in Ghent Coal Terminal in Gent-Zeehaven zijn we op zoek naar een
gemotiveerde, bekwame en dynamische:

MAINTENANCE SUPERVISOR (m/v)
Functiebeschrijving:
-

-

-

-

Je staat mee in voor de coördinatie van de technische afdeling zodat de uit te voeren
preventieve en curatieve werkzaamheden zowel door eigen medewerkers als door derden
doelmatig en met inachtneming van de wettelijke en technische veiligheidsvoorschriften
worden uitgevoerd;
Je bent verantwoordelijk voor het in stand houden en optimaliseren van de technische
installaties zoals havenkranen, zeefinstallaties, transportbanden, kolenwasserij,
kolendrogerij,…
Je stuurt de technische dienst, bestaande uit 14 mensen, aan. Je ondersteunt deze
medewerkers bij het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden;
Je analyseert problemen en implementeert oplossingen;
Je coördineert en bepaalt de juiste opstelling van het eigen onderhoudspersoneel en beslist
wanneer het inzetten van derden vereist is. Je volgt de werken uitgevoerd door derden op en
stuurt deze aan;
Je voert investeringen van engineerings- tot en met opleveringsfase uit voor zowel kleine als
grote projecten;
Je maakt de projectscope op, doet de besprekingen met leveranciers en constructeurs en volgt
het project tijdens de uitvoeringsfase en oplevering op;
Je staat in voor het aankopen van wisselstukken, goederen en diensten: je voert
prijsaanvragen en prijsnegotiaties uit;
Je volgt milieuzaken op: je ziet erop toe dat de beschikbare technieken optimaal worden
ingezet en voert verbeteringsacties door;
Je staat in voor de veiligheid van eigen medewerkers, havenarbeiders en derden zodat zij
steeds werken volgens opgelegde veiligheidsvoorschriften.
Je organiseert interne en externe veiligheidsmeetings of woont deze bij, je voert
werkplekinspecties uit, je maakt risicoanalyses/ risico-inventarisaties / risico-evaluaties op.

Profiel:
-

Je beschikt over een bachelor of master elektromechanica of gelijkwaardig door ervaring;
Je genoot een opleiding van preventieadviseur niveau 2 of bent bereid deze te volgen;
Je hebt een algemene brede technische kennis: mechanica, elektriciteit, PLC,…
Je bent vertrouwd met MS Office, kennis van Navision is een voordeel;
Je beschikt over de nodige coaching- en leidinggevende capaciteiten. Je hebt ervaring met
instructies geven en het overdragen van kennis en inzichten;
Je kan analytisch denken en je kan zelfstandig werken;
Je kan planmatig en georganiseerd werken en je bent oplossingsgericht;
Je werkt met de nodige overtuigingskracht en assertiviteit waardoor je vlot weet om te gaan
met verschillende stakeholders;
Je kan om met stressvolle situaties en je kan je flexibel opstellen binnen de organisatie;
Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling in het
Nederlands, Engels en Frans. Kennis van Duits is een pluspunt.

Wij bieden:
-

Je komt terecht in een expansieve internationale omgeving met een stevige financiële
draagkracht en reputatie;
Je maakt deel uit van een ambitieus en enthousiast team, waar een boeiende functie met
gevarieerde contacten op je wacht;
Je kan rekenen op een marktconform salarispakket, dat erkenning geeft aan je reeds
opgebouwde kennis en ervaring.

Interesse?
Ben jij de kandidaat die wij zoeken? Aarzel dan niet om te solliciteren en mail jouw brief met curriculum
vitae naar personeelsdienst@sea-invest.be of solliciteer via onze website.

