Volvo technieker (m/v)
Alles wat Volvo doet, begint bij mensen. De missie van Volvo Car Gent is om uw leven eenvoudiger, veiliger en
beter te maken, dit is voor ons een tweede natuur.
Zo doen wij het. Onze drie kernwaarden zijn
vandaag belangrijker dan ooit: veiligheid,
kwaliteit en milieubewustzijn. We beschermen
wat belangrijk is en zijn er trots op dat we de
wereld voor iedereen een beetje beter maken.
Volvo heeft grootse plannen in Gent. Er is een
nieuwe modellenreeks gestart, XC40, V60,… met
nieuwe technologieën en gebouwd met de
modernste technieken. Elektrische aandrijving zit
in de pijplijn. Tot slot zet Volvo volop in op
Industrie 4.0. Om deze groei te verzekeren zijn wij
momenteel op zoek naar gepassioneerde Volvo
techniekers.
Doel: Als Volvo technieker ben je verantwoordelijk voor de probleemdiagnose en vlotte herstelling bij
optredende grote storingen.
Jouw taak:
- Je analyseert elektrische en mechanische storingen en lost deze op.
- Je optimaliseert productie-installaties wat betreft productie-output, kwaliteit en technische
betrouwbaarheid.
- Je voert preventieve en correctieve/curatieve onderhoudstaken uit voor elektrische en mechanische
installaties.
- Je identificeert, herstelt of vervangt defecte systemen of onderdelen van industriële installaties conform
reglementering, machinevoorschriften, documentatie…
- Je wordt nauw betrokken bij de introductie van nieuwe installaties, procesessen en nieuwe wagenmodellen.
Onze geknipte kandidaat:
- Behaalde een technische diploma in een relevante studierichting zoals elektromechanica (automatisatie),
elektronica (ICT), elektrotechniek,... (bachelor of ervaren techniekers)
- Toont een sterke interesse in elektriciteit, PLC-gestuurde machines, mechanica,...
- Heeft een sterk analytisch en probleemoplossend vermogen en interesse in geautomatiseerde productielijnen.
- Is bereid in een 2-ploegensysteem, vaste nachtploeg of weekendploeg te werken.
Wat kunnen wij je bieden:
Naast een hoge verloning kan je rekenen op een uitgebreid pakket extra legale voordelen. Je krijgt
maaltijdcheques, groeps- en hospitalisatieverzekering, woon-werkvergoeding. Tevens bieden we de kans aan
zeer voordelige prijzen een wagen te leasen of aan te kopen. Ter bevordering van je work-life balance zorgen
we voor een aantal extra’s. Zo kan je onder andere via ons cafetariaplan extra verlofdagen aankopen van je
eindejaarspremie. Ook aan je verdere ontwikkeling wordt gedacht: mogelijkheden tot verschillende opleidingen,
rotatie binnen het productieproces om je te blijven triggeren en waarin je jouw vaardigheden zowel op technisch
als op menselijk vlak steeds kan bijschaven.
Kortom, we bieden een innovatieve omgeving die je steeds uitdaagt op zoek te gaan naar de nieuwste
technologieën.
Word jij onze nieuwe collega?
Stuur dan je CV en motivatiebrief naar tasha.moens@volvocars.com of solliciteer via onze jobsite:
Jobs.volvocars.com
Wil je al eens kennismaken met de Volvocultuur? Kom dan langs op ons jobevent voor techniekers op
14/11/2018 om 18.30u. Inschrijven kan via onze website!

