Polyvalente operatoren assemblage
Addax Motors

Bij Addax Motors zijn we overtuigd dat de toekomst van de mobiliteit van steden en gemeenten in
kleine gepersonaliseerde, elektrische, utilitaire voertuigen ligt.
Deze voertuigen staan garant voor een zuinig, efficiënt, geluidloos en milieuvriendelijk vervoer.
Addax Motors
Addax Motors is de eerste Belgische constructeur die elektrische utilitaire voertuigen ontwikkelt en
produceert. De onderneming is in Deerlijk gevestigd en werkt met lokale partners voor de uitvoering
van bepaalde hoofdtaken. Een deel van de R&D van Addax wordt uitgevoerd in samenwerking met de
KULeuven en Flanders Make. De wagens worden vanaf januari 2019 in Deerlijk geassembleerd. Door
onze groei en evolutie zijn we op zoek naar 4 polyvalente operatoren voor de assemblage.

Jobomschrijving
-

-

-

U bent verantwoordelijk voor het assembleren van wagens: u past hierbij de afgesproken
werkvolgorde en werkinstructies toe. Dit omvat onder meer het manueel voorbewerken van
bepaalde onderdelen, het monteren en assembleren van alle componenten, elektrische
bedrading aanbrengen, oppervlakken bijwerken of afwerken, …
U controleert de kwaliteit van de stukken en het werk en stuurt bij indien nodig.
U bent flexibel inzetbaar voor verschillende opdrachten. Daarbij leert u werken met nieuwe
materialen en volgens nieuwe werkmethodes en kan u inspringen bij een collega wanneer dit
nodig is.
U houdt uw werkplek ordelijk, net en veilig volgens de geldende veiligheids- kwaliteits- en
milieuregels.

Gezocht profiel:
-

U heeft een technische opleiding gevolgd
U heeft een polyvalente kennis van metaalbewerking, mechanica en elektriciteit
U bent zeer handig en werkt nauwkeurig voor zowel fijn als grof werk
Ervaring met assemblage van voertuigen of machines is een troef
U spreekt Nederlands

Wat bieden wij aan?
Kans om mee te werken aan een ambitieus project binnen een West-Vlaamse KMO waar dynamiek
en gedrevenheid zorgen voor een gezonde groei. Er heerst een aangename familiale sfeer waarbij we
belang hechten aan flexibiliteit, respect en transparantie. U komt terecht in een aangename
werkomgeving in gloednieuwe kantoren te Deerlijk met een vlotte verbinding nabij de E17. Wij bieden
deze functie aan in een fulltime regime (dagwerk).
Solliciteren kan via e-mail hr@addaxmotors.com met cv en motivatiebrief.

