Sterckx N.V. is een groeiend familiebedrijf opgericht in 1967. Wij zijn één
van de hoofdspelers in de productie van excellent en consistent
champignonsubstraat met respect voor mens en omgeving.
Ter versterking van ons dynamisch en jong technisch team zijn wij op zoek
naar een:

ONDERHOUDSTECHNIEKER
ELEKTROMECHANICA
Jobomschrijving


Als medewerker van het technisch team draag je mee de verantwoordelijkheid over de continue
beschikbaarheid van het machinepark en sta je in voor een deskundige uitvoering van diverse
technische interventies.



Binnen het team kan je ook ingeschakeld worden voor wekelijkse preventieve opdrachten:
o

Controle van de machines op vlak van automatische en manuele werking

o

Nazicht van de elektrische installaties.

o

Controle van de machines op mechanisch vlak: transportbanden, cilinders, motoren, reducties,
lagers, hydraulische componenten, …



Voorkomen en oplossen van storingen in het productieproces behoren eveneens tot je takenpakket.



Tevens help en denk je mee met nieuwe projecten: interne verbeteringsprojecten, herstellingen
infrastructuur, kabels leggen (nieuwe tunnels, loodsen, machines, uitbreiding capaciteit, …) i.s.m. de
technisch manager.



Je denkt als onderhoudstechnieker ook mee in het groter geheel van het bedrijf. Je werkt mee aan de
optimalisatie van machines om stilstanden tot een minimum te beperken.

Profiel


Je beschikt over een bachelordiploma elektromechanica of A2 elektromechanica;



Je hebt bij voorkeur 3 jaar ervaring in een productieomgeving en in het zoeken en herstellen van
elektromechanische storingen.



Je hebt een goede kennis van elektriciteit, mechanica en hydraulica. Kennis van automatisatie is een
pluspunt.



Je hebt een sterke interesse in technische processen en je bent bereid om je hierin bij te scholen.



Je bent een enthousiaste teamspeler met zin voor verantwoordelijkheid, je bent ook in staat om
zelfstandig technische problemen te detecteren en op te lossen.



Je bent sociaalvaardig, probleemoplossend, creatief en flexibel.



Loyaliteit en betrouwbaarheid worden sterk gewaardeerd.



Je hebt oog voor veiligheid, orde en netheid.

Aanbod
Bouw jij mee aan de toekomst van Sterckx en realiseer je zo je eigen ambities?
Je komt terecht in een familiaal groeibedrijf met ruimte voor initiatief, inspraak en vernieuwing.
De job biedt veel afwisseling en verantwoordelijkheid. We hebben een no-nonsense mentaliteit en onze
medewerkers worden naar waarde geschat.

We voorzien een aantrekkelijk salaris aangevuld met een professionele ondersteuning en opleidingstraject met
intern en externe opleidingen.

Contactgegevens
Interesse in deze vacature? Wacht niet langer en neem contact op via het nummer 051 26 55 95 of stuur je CV
naar nele.vandenkendelaere@sterckx.com. Jouw gegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld.

