uw partner in precisie plaatwerk

Metal Technics (www.metaltechnics.be) is het product van gedreven ondernemingschap, sterke
innovatieve bevlogenheid alsook de keuze om met klanten voortdurend te investeren in coengineering en optimale productaflevering. Het bedrijf bestaat ruim 20 jaar en is een middelgrote
groep met drie productiesites (Kuurne, Dottenijs, alsook Roemenië).
Metal Technics is gespecialiseerd in de productie van precisieplaatwerk, van prototypes tot
middelgrote series. Recent aangevuld met een activiteit in 3D metal printing. Metal Technics werkt
voor vooraanstaande bedrijven in binnen- en buitenland. De toegevoegde waarde van Metal
Technics situeert zich niet enkel in pure fabricage maar ook in engineering en adviesverlening. Dit
creëert vele voordelen voor de klant. Er werd daarom voortdurend geïnvesteerd in de recentste
technologie. Het orderboek is ruim gevuld en de lopende projecten veelbelovend. Momenteel
zoeken we ter uitbreiding een m/v:

Verantwoordelijke Onderhoudsdienst
/Onderhoudstechnicus
Functie : wat verwachten we van jou ?
-

Je bent verantwoordelijk voor het onderhoud (preventief/curatief) van de
productiemachines en installaties, je stuurt een klein team aan die je daarbij assisteert.
Je analyseert en lost technische storingen van mechanische of elektrische aard aan de
productiemachines en installaties op.
Je geeft advies mbt mogelijke verbeteringen aan bestaande machines en installaties om
storingen te vermijden en het preventief onderhoudsplan verder te verfijnen.
Je houdt de technische documentatie up-to-date (elektrische schema’s, ed)
Je rapporteert aan de operations manager van het bedrijf.

Profiel : Heb je het juiste profiel?
-

Je hebt een passie voor techniek en bent leergierig
Je hebt goede kennis van mechanica, elektriciteit en sturingen
Je kan goed technische problemen analyseren en komt snel tot oplossingen
Je bent bereid om regelmatig bijkomende opleidingen te volgen, en mee te evolueren met
nieuwe technologieën.
Je bent bereid flexibele uren te presteren in functie van interventies of onderhoudswerkzaamheden op zaterdag of tijdens ochtend- of avonduren.
Je beschikt over een afgeronde A2 opleiding elektromechanica met relevante ervaring OF
over een afgeronde Bachelor elektromechanica
Je hebt ervaring in onderhoud van een machinepark.

Is deze uitdaging voor jou?
Aarzel dan niet en contacteer ons op info@metal-technics.be of tel 056/370260

