TECHNIEKER ELEKTROMECHANICA – 80% BUITENDIENST / 20% Binnendienst
Functieomschrijving
Ben jij een gemotiveerde technieker – elektromechanica met een passie voor techniek? Ben jij op
zoek naar een uitdagende en gevarieerde job binnen een bloeiende KMO?
De Tollenaere NV is een gerenommeerd familiebedrijf op het gebied van machines voor de metaalaluminium- en houtbewerkingssector én elektrische handmachines en gereedschap. Service, kwaliteit
en professionaliteit dragen wij hoog in het vaandel. Daarom zijn wij op zoek naar een dynamische en
gemotiveerde technieker. Je zal klanten (b-to-b) bezoeken met het oog op het elektrisch en
mechanisch onderhoud en de herstellingen van industriële machines. Bij de verkoop van nieuwe
machines zorg je voor de installatie en geef je een woordje uitleg aan de firma in kwestie.
Job gerelateerde competenties
-

-

Monteren van onderdelen of stukken van de industriële machine volgens de
machinevoorschriften, documentatie, ...
Preventieve onderhoudswerken uitvoeren
De industriële machine afstellen en de werking ervan controleren
Een storing in de installatie lokaliseren en technische oplossingen en
herstellingsvoorwaarden bepalen
De componenten van defecte systemen identificeren, herstellen of vervangen
(tandwielstellen, kogellagers, hydraulische verdelers, onderdelen van gestuurde processen,
...)
Kosten en herstellingstermijnen inschatten en een kostenraming voor de interventie
opmaken
Een computer aansluiten op de uitrusting en storingen opsporen met behulp van
geregistreerde programma's
De technische werking uitleggen aan klanten of gebruikers en hen begeleiden bij het in
gebruik nemen van de installatie
De opvolggegevens van interventies registreren en rapporteren

Profiel
-

Je kan zelfstandig een probleem analyseren en oplossen
Je hebt een uitstekende kennis van zowel mechanica als elektriciteit/elektronica
Je stelt je flexibel op
Je bent klantvriendelijk
Je bent een echte teamplayer
Bereid zijn tot leren

Vereiste studies
-

Bachelor of specialisatiejaar elektromechanica / Vormgevingstechnieken

Werkervaring
-

Beperkte ervaring ( < 2 jaar )
Rijbewijs B

Aanbod
-

Een leerrijke en uitdagende functie in een dynamische, stabiele en familiale werkomgeving
Een boeiende functie waarbij afwisseling en uitdaging een vaste waarde zijn
Doorgedreven technische opleiding
Mooi verloningspakket, maaltijdcheques.
Voor de verplaatsingen naar klanten is een bestelwagen voorzien.

Contract
-

Interim met optie vast (38u)
Mogelijkheid tot IBO

Plaats tewerkstelling
-

EEKLO

Talenkennis
-

NEDERLANDS: zeer goed.
ENGELS: Goed
Frans: Matig
Duits: Matig

Solliciteren
Interesse? Mail je CV en motivatiebrief naar administratie@detollenaere.be

