Technieker met kennis mechanica/elektriciteit
Functieomschrijving

Bij Klingele zijn we gepassioneerd door chocolade. We proberen deze passie over te brengen
naar onze klanten op een eerlijke en respectvolle manier met zowel oog voor de klant als de
natuur.
Taakomschrijving:
•
•
•
•
•
•

Je zorgt voor het vlot werken van al onze technische uitrustingen
Je streeft ernaar dat stilstanden vermeden worden
Bij problemen zorg je zo snel mogelijk voor een oplossing
Je helpt bij het instellen en ombouwen van machines
Je bent verantwoordelijk voor het onderhoud en de herstellingen aan
verpakkingsmachines en productiemachines
Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van de werkinstructies voor diverse

•

machines
Je legt productie- en inpakmensen de technische werking uit en begeleidt hen bij het
gebruik van de machines

•

Dit is een niet limitatieve lijst van taken

Profiel:
•
•
•
•
•
•

Je hebt een technisch diploma (minstens A2) of je kennis is gelijkwaardig door je
werkervaring, bij voorkeur elektromechanica
Bij voorkeur diploma: bachelor elektromechanica
Je hebt een goede kennis van elektriciteit
Je hebt geen schrik om de handen uit de mouwen te steken
Indien nodig, ben je bereid in ploegen te werken
Je kan zelfstandig werken

•

Je hecht belang aan orde en netheid

•

Je werkt volgens strikte hygiëneregels die van toepassing zijn in de voedingsindustrie

Interesse?
Stuur vandaag nog jouw CV en motivatiebrief met foto door naar info@klingelechocolade.be
en wie weet ben jij binnenkort wel onze nieuwe werkkracht. Vermelding in de titel van de
email: “sollicitatie vacature technieker.”
Klingele Chocolade NV te Evergem, gelegen in industriepark "De Nest"
Klingele chocolade NV is opgericht door Koen Klingele die 22 jaar geleden in zijn eigen
keuken thuis gestart is met het vervaardigen van chocolade zonder toegevoegde suiker.
Vandaag vervaardigen wij onder merknaam “Balance” chocoladeproducten zonder
toegevoegde suiker en onder merknaam “Chocolates from Heaven” biologische fair trade
chocoloade.
Wij verdelen onze producten naar 44 landen en in september 2017 wonnen wij de award
“Leeuw van de export”.
Bekijk ons bedrijfsfilmpje van 2 minuten op:
https://www.youtube.com/watch?v=Qo3eEl6SbR0

Aanbod
•
•
•

Werken in een jong en snelgroeiend bedrijf in een zeer aangename bedrijfsruimte.
Werken in een bedrijf die zich heeft gericht op een exclusief deel van de markt

•

Regionaal gevestigd met internationaal karakter
U komt terecht in een familiale omgeving waar iedereen elkaar kent
Contract van onbepaalde duur

•

Loon conform de marktnormen en volgens diploma

•

Profiel
Goede kennis van NL
Hoe ben je als persoon?
•
•
•
•

Flexibel: bereid om in 2 ploegen te werken indien van toepassing
Trouw
Eerlijk
Leergierig

•
•

Zin voor verantwoordelijkheid
Stressbestendig

•

Probleemoplossend denken

Waar ben je goed in?
•
•
•

Bepalen welke herstellingen aan de elektrische installatie of uitrusting nodig zijn en
de defecte onderdelen opsporen
De voorwaarden en modaliteiten voor interventies aan elektrische installaties of
uitrusting bepalen en het gereedschap klaarmaken
Een defect of storing van elektrische oorsprong of onreglementaire situaties

•

lokaliseren en diagnosticeren
De opvolggegevens van interventies registreren en de informatie doorgeven aan de
betrokken dienst

•

Toezicht houden op werkende installaties (rondes, ...)

Solliciteer nu

