Functietitel: (Elektro)mechanieker Onderdelen Waregem

(Elektro)mechanieker Onderdelen Waregem
Functie inhoud
Als (Elektro)mechanieker Onderdelen maak je deel uit van het atelier, waar onze techniekers defecte heftruckonderdelen
reviseren en herstellen. De focus ligt op mechanische onderdelen, zoals reductoren. Tot je takenpakket behoren de volgende
taken:
Het onderzoeken van de defecten/gebreken van onderdelen: je interpreteert een werkopdracht en detecteert/verwijdert
defecte/versleten onderdelen. Je vernieuwt de onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage.
Het testen van de onderdelen op de voorziene testbanken. Je gaat de kwaliteit van de uitgevoerde herstellingen testen en
nazien.
Uitvoeren van diverse randactiveiten en werkadministratie: aanpassingen voorstellen en uitvoeren aan de huidige
testbanken, detailrapporten opmaken van de uitgevoerde werken, het bestellen van de nodige onderdelen voor de
herstellingen, het melden van belangrijke technische informatie die toekomstige revisies kan verbeteren,...

Profiel
Je hebt minstens een middelbaar diploma in een technische richting (elektromechanica, autotechnieken,...).
Je hebt kennis van hydraulica of hebt een sterke interesse om hier verder in te groeien.
Je bent in staat om een onderdeel in en uit te bouwen uit een machine volgends de regels van het vak.
Je hebt kennis van gereedschappen (manueel hand- of meetgereedschap, elektrische, elektronische en hydraulische
apparaten en machines).
Je kan technische schema's en plannen lezen.
Je kan diverse test-en diagnoseapparatuur gebruiken.
Je hebt een zeer goede kennis Nederlands. Kennis van het Frans is een pluspunt.

Aanbod
Een aantrekkelijk loon, aangevuld met extralegale voordelen zoals hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques,
bedrijfsrestaurant, ...
Een flexibel uurrooster met aandacht voor een goed evenwicht tussen werk en privé.
Een boeiende, uitdagende en sterk technische job in een internationaal bedrijf met een familiaal karakter waar mensen
centraal staan.
Een jong en dynamisch team met waardering voor initiatief en ondernemerschap.
Een innovatieve, vooruitstrevende en technische omgeving.
Talrijke ontwikkelingsmogelijkheden, o.a. door permanente begeleiding en opleidingen.
Tijd voor werken en plezier dankzij het sport- en feestcomité.
Meer info of vragen?
Neem gerust contact op met Caroline Van Parys via caroline.van.parys@tvh.com of +32 56 43 41 04.
Om onmiddellijk te solliciteren, klik dan op de 'solliciteer nu' knop.

