Gezocht: MEDEWERKER TECHNISCHE DIENST
Heb jij een passie voor techniek en genoot je een technische opleiding? Heb je daarnaast reeds enkele jaren
ervaring opgedaan met zowel elektrische als mechanische technieken? Je vrienden en professionele netwerk
omschrijven je als: nauwkeurig, flexibel en iemand met oog voor detail? Voel je je aangesproken?
Dan is een job als Medewerker technische dienst bij Beltaste, een gevestigde waarde binnen de voedingssector,
misschien wel de volgende stap in jouw carrière.

Jouw opdracht
In je rol als Medewerker technische dienst sta je samen met jouw collega’s van de technische dienst in voor het
bewaken en onderhouden van technische aspecten op de productiesite om zo een juiste behandeling en gebruik
van machines, materialen en gebouwen te garanderen. Na een inwerkperiode, zal je zelfstandig onderhouds- en
reparatiewerken kunnen uitvoeren. Daarnaast behoort ook de uitvoering van aanpassingen aan onze volledige
productie-installaties tot jouw takenpakket. Bij het uitvoeren van deze taken bewaak je steeds de hygiëne- en
veiligheidsvoorschriften.
Jouw profiel
•
•
•
•
•
•

Je genoot een hogere opleiding in een technische richting of gelijkwaardig door ervaring.
Je hebt minimum 3 – 5 jaar ervaring binnen een soortgelijke functie, bij voorkeur in de voedingssector.
Je hebt kennis van mechanische, elektrische, hydraulische en pneumatische technieken.
Je hebt ervaring met koelinstallaties, sprinklersystemen en waterzuivering.
Daarnaast heb je ook kennis van TIG lassen, stoom & thermische olie-installaties.
Basiskennis van PLC techniek en EPLAN zijn een pluspunt.

•
•

Je bent in het bezit van een BA5-attest.
Je beschikt over goede kennis van Nederlands en Engels.

•

De courante office pakketten zijn jou niet onbekend.

Aanbod
Als kwalitatieve topspeler bieden wij bij Beltaste jou een correct loonpakket en een boeiende job in eigen streek.
Je komt terecht in een familiebedrijf waar onze waarden: passie, respect, openheid en familie centraal staan in
alles wat we doen. Uiteraard zitten toffe collega’s en een fijne collegiale sfeer mee in het pakket!
Binnen de technische dienst werken we met een 2-ploegenstelsel, een vaste nachtploeg én een weekendploeg.
Bij interesse in een specifieke ploeg neem je best contact op met ons via hr@beltaste.be.
Interesse ?
Lijkt deze positie binnen Beltaste je op het lijf geschreven? Laat ons dan snel iets weten en bezorg ons jouw CV
en motivatiebrief via: hr@beltaste.be

