URSA Benelux te Desselgem zoekt:

ONDERHOUDSELEKTRICIEN
Arbeider - Vaste Job - Voltijds

Bedrijfsprofiel
URSA is een Europese producent van isolatiemateriaal (minerale wol en geëxtrudeerd polystyreen).
Hun verschillende productfamilies (URSA TERRA, URSA WHITE BLOWING WOOL, URSA PUREONE, URSA
XPS, & URSA SECO) bieden een uniek en ruim assortiment aan duurzame oplossingen voor alle
toepassingen in nieuwbouw en renovatie, zowel voor residentiële als niet-residentiële gebouwen.
Sinds 2017 maakt URSA deel uit van Xella Group, een toonaangevende, internationaal opererende
leverancier van duurzame bouwmaterialen (Ytong, Silka) die bijdraagt aan de bouw van duurzame,
energie-efficiënte en hoogwaardige gebouwen.
De productievestiging is gevestigd in Desselgem bij Waregem, vlakbij de E17 en hierdoor vlot
bereikbaar.

Functieomschrijving
•
•
•
•
•
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Je
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bent verantwoordelijk voor het preventief en curatief onderhoud in de plant
overlegt hiervoor op frequente basis met de leidinggevende
geeft technisch advies en stelt verbeterprojecten voor binnen jouw vakgebied
staat in voor de nodige administratie van de uitgevoerde projecten/taken
kan de juiste inschatting maken van risico's en neemt hierin de nodige acties

Profiel
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt al een eerste maintenance ervaring in een industriële productieomgeving
Je hebt een goede kennis van industriële elektriciteit en bij voorkeur kennis van PLC sturingen
en automatisatie
Je kan een elektrisch schema lezen, een probleem identificeren, rapporteren en oplossen
Je bent een gedreven persoon en iemand die graag meewerkt aan verbeteringen
Je bent efficiënt en grijpt snel in waar nodig
Je hebt aandacht voor veilig werken en stimuleert ook je collega's
Je hebt een goede kennis van Nederlands en/of Frans (1 taal grondig kennen, basiskennis van
de andere)

Aanbod
•
•
•

•

Je komt terecht in een autonome, uitdagende en dynamisch bedrijf met ambitieuze
toekomstperspectieven, horizontale bedrijfshiërarchie en no-nonsense cultuur. Dit laat toe om
veel initiatief te nemen en mee te bouwen aan een lange termijn structuur.
Het succes van onze firma is gebaseerd op enkele bedrijfswaarden die de basis vormen van al
onze acties en beslissingen: Dialoog, openheid & respect, verantwoordelijkheid geven & nemen
en professionaliteit.
Je krijgt een marktconform loon met ploegpremies met extralegale voordelen zoals
maaltijdcheques van € 8 per gewerkte dag, 12 dagen arbeidsduurvermindering (deze zijn vrij te
kiezen, en opnemen a rato van 3 vrije dagen/kwartaal).
Na 1 jaar in dienst krijg je een extra ADV-dag als aanvulling op het verlof (deze kan vrij worden
openomen), welkomstgeschenk, fietsvergoeding, leuke activiteiten georganiseerd door de
personeelsclub en een sociaal abonnement.
Het betreft een tewerkstelling in het 3-ploegen-stelsel tijdens de week.

Contactpersoon
Jo Deveugele (HR Officer) – jo.deveugele@ursa.com – Tel. +32 (0)56 73 85 50

