
22/10/2020
Servicetechnieker - Pompen - Belux, Dixon Engineering (H/F/X)

ANVERS [PROVINCE]
FLANDRE ORIENTALE

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1817229

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

Lieu(x) de travail : • ANVERS [PROVINCE]

• FLANDRE ORIENTALE

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Met 4000 werknemers wereldwijd verspreid over 50 landen
is dit familiebedrijf door de jaren heen uitgegroeid tot een
gevestigde waarde binnen hun nichemarkt. Met hun
hoogkwalitatief, divers productieaanbod kan je ze al jaren
terug vinden in productieomgevingen in uiteenlopende
sectoren (chemie, pharma, voeding, medische sector,...)

Wegens de recentelijke promotie van een collega zijn ze op
zoek naar een ervaren servicetechnieker, met een eerste
ervaring als storingstechnieker/servicetechnieker en stevige
mechanische kennis die zich als een vis in het water voelt in
een dynamische, gevarieerde omgeving. Heb jij een stevige
mechanische kennis? Kan je ook met basiselektriciteit
overweg? Ben jij communicatief sterk? Lees dan zeker
verder!

Als Servicetechnieker ben jij verantwoordelijk voor de
service bij diverse klanten in België en Luxemburg.

• Opstarten van nieuwe pompen en/of installaties.

• Preventief onderhoud (80%) en curatief onderhoud (20%)
aan pompen en installaties.

• Rapport opmaken per pomp/systeem.

• Toelichting van de uitgevoerde werkzaamheden bij de
klant.

• Bestellen van materialen op basis van de werkplanning

• 1x per week overleg met servicecoördinator (2-3u)

• Voor - en nabespreking van de uitgevoerde onderhouden
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Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

TECHNICIENS DE PREPARATION DE LA PRODUCTION

Durée : :

Sans importance

Description libre : • A2 Technische opleiding + enkele jaren ervaring als
technieker

• Professionele bachelor Elektromechanica (idealiter eerste
werkervaring, maar geen must)

• Nederlands (vloeiend), Frans (basis), Engels (goed)

• Jij kan zelfstandig te werk gaan

• Als service verantwoordelijke draag jij een
voorbeeldfunctie als ambassadeur bij de klanten

• Jij bent flexibel, communicatief en klantgericht

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1817229-inline.html?cid=Partner_LeForem
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