Proces technieker liquid ice production (Halle)
Functie:
Als servicetechnicus werk je in de distributiecentra van Colruyt Group. Je staat er in
voor het onderhoud en de herstelling van onze installaties voor de productie van
vloeibaar ijs. Een boeiende job voor een technicus die van aanpakken weet en graag
bijleert.
In onze distributiecentra in Halle stockeren en verzenden we gekoelde producten. Jij
zorgt er als technicus voor dat onze zelf ontworpen installaties voor liquid ice
production (LIP) werken zoals het hoort.
Vloeibaar ijs of liquid ice is een gedeeltelijk (tot 40%) bevroren mengsel van water en
een vriespunt-verlagend additief zoals alcohol, zout of ethanol. We gebruiken dit ijs
voor het vullen van onze koelkarren, de innovatieve liquid ice containers, waarmee
we de verse producten dan gekoeld naar de winkels brengen.
Dagelijks produceren we 30.000 à 40.000 kg ijs, dat we vervolgens tijdelijk opslaan in
tanks en uiteindelijk injecteren in gemiddeld 2500 koelkarren per dag. In de toekomst
zullen we deze techniek ook toepassen voor onze diepvriesproducten, waardoor het
aantal karren met ongeveer 35% zal toenemen en de ijsproductie zelfs zal
verdubbelen.
Je gaat aan de slag in een ploeg van technici die ervoor zorgen dat de installaties
voor de opslag en verzending van gekoelde producten goed werken. Jij bent
specifiek verantwoordelijk voor deze LIP- installaties. Je krijgt een interne opleiding
en kan met vragen altijd terecht bij je collega’s. Je werkt in een tweeploegenstelsel:
de ene week van 6 tot 14 uur, de andere week van 14 tot 22 uur.
Je werkt in (de omgeving van) Halle.
Wil je meer weten over liquid ice production? Bekijk dan ons filmpje op
https://www.youtube.com/watch?v=L0sV_jpAK_8
Profiel:


Vakkennis – Je beschikt over een bachelordiploma industriële
wetenschappen (of gelijkwaardig door ervaring).



Ervaring – Je hebt reeds een eerste ervaring in een industriële omgeving en
gebruikt deze technische kennis om machines te onderhouden. Je houdt er
ook van om je kennis te delen met je collega’s.



Flexibiliteit – Je werkt voltijds in een tweeploegensysteem.



Veiligheid – Je gaat gestructureerd en voorzichtig te werk. Ook wanneer je
onverwachte pannes oplost, zorg jij ervoor dat de machines geen enkel
gevaar vormen voor je collega’s.



Talenkennis – Je spreekt Nederlands en/of Frans en bent bereid om de
andere landstaal aan te leren.



Wij bieden:


Stimulerende werkomgeving – Er heerst een aangename werksfeer:
iedereen helpt elkaar bij gewone én onverwachte taken. Kortom, wanneer je
naar huis vertrekt is dat met een gevoel van voldoening.



Opleidingen – Je leert elke dag bij tijdens het werk en je krijgt ook de kans
om opleidingen te volgen voor professionele én persoonlijke groei.



Veel afwisseling en verantwoordelijkheid – Je krijgt een gevarieerd
takenpakket waarin je zelf veel verantwoordelijkheid draagt. Want werkt de
LIP-installatie niet goed? Dan stuurt dat de volledige distributie in de war.



Groeikansen – Dankzij onze interne opleidingen en de ervaring van je
collega’s verbeter je voortdurend je technische kennis.



Werk-privébalans – Je kent je werkschema altijd ruime tijd op voorhand,
zodat je jouw privéleven makkelijk kan plannen.



Extralegale voordelen – Boven op je loon krijg je heel wat extralegale
voordelen zoals winstdeelname, groepsverzekering en maaltijdcheques.

Contact:
Annelies Vanderpooten
https://jobs.colruytgroup.com/nl/v/11194

