Kom jij op één lijn staan met onze productielijnen?
Word storingstechnieker bij Ontex Eeklo.
Dit is wat je doet
Op onze site in Eeklo draaien productielijnen haast onophoudelijk. Als storingstechnieker zorg jij ervoor
dat dat zo blijft. Je taken als sterkhouder op ons departement ‘Mechaniek’?
•

Aan jou om je productielijnen correct af te stellen. Dat doe je in samenspraak met de
machineverantwoordelijken en meestergasten, operatoren en kwaliteitsdiensten.

•

Een ander artikel op de lijn vraagt om een nieuwe omstelling. Jij brengt het voor elkaar, volgens de
vereiste productspecificaties.

•

Je lijnen doen al eens aan proefdraaien. Jij staat dan paraat met technische bijstand en geeft
veiligheidsadvies.

•

Je houdt onze productielijnen in topvorm dankzij je preventieve onderhoud. Want voorkomen is beter
dan genezen.

•

Valt er toch een lijn uit? Dan schiet jij to the rescue. Je detecteert snel het probleem en lost het efficiënt
op.

Of jij álle lijnen draaiende houdt? Maar nee! Je krijgt er een paar toegewezen – die verzorg je alsof het je
eigen kinderen zijn. Rapporteren doe je aan de machineverantwoordelijke.

Dit is wie je bent
•

Je hebt ergens een felbegeerd A2-diploma liggen met specialisatie in mechaniek of techniek.

•

Machinebouw, automechanica en fijnmechanische technieken? Je bent er goed in thuis. Door met je
neus in te boeken te zitten – óf door met je voeten in de praktijk te staan.

•

Jij stapt al fluitend naar het werk: met je enthousiasme en verantwoordelijkheidszin zien collega’s
je graag komen.

•

In een drieploegenstelsel werken? Graag! Want zo strijk je een extra premie op en heb je al eens tijd
om overdag iets te doen.

•

Jij bent zo flexibel als een kameleon. Dus wil jij graag eens wat overuren doen? Dat kan regelmatig bij
ons!
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Dit is wat je krijgt
•

Je hebt de eer om te werken voor een bedrijf dat toonaangevend is over de hele wereld. Dat betekent:
bijleren van nationaal én internationaal talent.

•

Ja, Ontex is groot. Maar het blijft one happy family, met een warme sfeer en een persoonlijke aanpak.

•

Ontex blijft zichzelf verbeteren. Daarom doen we hier voortdurend aan onderzoek en ontwikkeling. Heb
jij zelf een idee? Drop ze alsjeblieft in onze EUREKA-box, bedankt!

•

Jouw collega’s staan te popelen om je te verwelkomen. En delen hun ervaring met jou. Zodat jij binnen
de kortste keren helemaal mee op koers zit.

Ben jij gestoord goed met productielijnen? Stuur je cv met motivatiebrief naar
jobs.eeklo@ontexglobal.com. Je hoort van ons, beloofd.
Over Ontex
Ontex produceert slimme hygiëneoplossingen. Van luiers tot inlegkruisjes, altijd
geïnspireerd door het comfort voor de klant. Onze producten rollen over de toonbank in
110 landen. En dat danken we aan onze medewerkers. Want zij vormen het kloppende
hart van onze organisatie. Laat jij het nog sneller slaan?
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