
Functietitel: Onderhoudstechnieker Automatisatie

 

Onderhoudstechnieker Automatisatie 
Functie inhoud
 
Samen met je collega's ben je verantwoordelijk voor het opzetten, onderhouden en herstellen van de automatische
magazijnen in de verschillende TVH vestigingen te Waregem. Tot je takenpakket behoren onder meer:
 

Snel en correct analyseren en oplossen van problemen of defecten mbt automatisatie (vb. conveyor, kranen,
brandpompen, …)  Dagelijkse mechanische probleemoplossing vormt een belangrijk onderdeel van je job
Ter plaatse gaan op de werkvloer voor het bekijken en waar mogelijk verhelpen van problemen, inschatting maken van
de ernst van het probleem, de risico’s,…
Periodiek uitvoeren van preventief onderhoud en inspecties van het automatische magazijn
Opstarten van systemen en mee helpen op- en uitbouwen van testfases
Je staat in voor onderhoud en herstelling van zowel mechaniek, elektriciteit,...
Melden en beschrijven van problemen en storingen aan de gespecialiseerde collega’s
De nodige administratieve taken en verwerking in pc

 
Ontdek hier ons team en hun vacatures: https://vimeo.com/266254009

Profiel
 

Je behaalde bij voorkeur een technisch secundair diploma (richting (elektro)mechanica, automatisatie,
autotechnieken,...)
Je bent stressbestendig, dynamisch en een echte teamplayer
Je steekt graag je handen uit de mouwen 
Oog voor veilig werken zijn vanzelfsprekend voor jou
Je bent leergierig en staat ervoor open om de nieuwste innovaties aan te leren
Je werkt vlot met de pc
Je hebt een goede kennis Nederlands; kennis Engels en Frans is een pluspunt
Je werkt in een vaste namiddagploeg (11.30u - 20u of 12.30 - 21u).
Je bent bereid om regelmatig op zaterdag te werken (1 à 2 zaterdagen per maand).

Aanbod
 
Dit is werken bij TVH:
 

Een aantrekkelijk salarispakket met o.a. maaltijdcheques en verzekeringen.
20 betaalde vakantiedagen, met daarbovenop 12 ADV-dagen. 
Een goed bereikbare, filevrije werkomgeving. 
Een warme, open werksfeer waar mensen centraal staan.
Een aanstekelijke ‘We Are One’-mentaliteit.
Aandacht voor je fysieke en mentale gezondheid.
Middagpauzes en sportfaciliteiten in TVH Park, de groenzone van TVH. 
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Gezonde warme maaltijden en gratis fruit. 
Toegang tot LinkedIn Learning en andere trainingen. 
Leuke afterworks en andere gezellige events (bv. TVH Kaffee).

 
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.
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