B(R)OUW MEE AAN DE TOEKOMST VAN BROUWERIJ DE BRABANDERE
Brouwerij De Brabandere, opgericht in 1894, kan terugblikken op een rijke geschiedenis, maar kijkt met
evenveel vertrouwen naar de toekomst. Brouwen was, is en blijft een kunst bij Brouwerij De Brabandere. Ons
rijk assortiment bieren bestaat onder andere uit Bavik Super Pils, Kwaremont, Wieze, Wittekerke en Petrus
Sours. Beschouw deze karaktervolle bieren gerust als erfgoed: gemaakt met traditioneel vakmanschap,
authentieke ingrediënten en… veel liefde.
Om ons technisch team te versterken, zijn wij op zoek naar een (m/v):

TECHNIEKER
JOUW FUNCTIE
Als lid van het onderhoudsteam ben je verantwoordelijk voor de goede werking van het machinepark. ● Je
staat in voor het preventief en het curatief onderhoud, waarvoor zowel mechanische als elektrische kennis
nodig is. ● Storingen kan je zelfstandig opsporen, lokaliseren en oplossen. ● Je neemt de werkvoorbereiding
op, zodat het onderhoud efficiënt kan gebeuren. ● Je staat in contact met verschillende leveranciers om steeds
over de juiste wisselstukken te beschikken. ● Je werkt aan verbeterprojecten, in samenspraak met je
leidinggevende.
JOUW PROFIEL
Je hebt een Bachelor Elektromechanica behaald, of gelijkwaardig door ervaring. ● Je hebt voldoende
proceskennis en kennis van instrumentatie of bent voldoende leergierig om je hierin verder te verdiepen. ● Je
hebt een basiskennis van regeltechniek en je kan elektrische schema’s en P&IDs interpreteren. ● Je bent
stressbestendig, werkt net en gestructureerd. ● Je hebt een duidelijk verantwoordelijkheidsgevoel en je kan
goed in team werken.
WIJ BIEDEN
Je komt terecht in het technisch team van een familiale brouwerij die dit jaar zijn 125-jarig bestaan viert. ● We
bieden jou een voltijds contract van onbepaalde duur, in dagdienst. ● Je krijgt de kans om te werken in een
sterk geautomatiseerd bedrijf met een gloednieuwe, state-of-the-art bottelarij. ● Je kan rekenen op een
competitief salarispakket, de nodige opleiding en gemotiveerde collega’s om samen verder te b(r)ouwen aan
het succesverhaal van Brouwerij De Brabandere.
INTERESSE?
Bezorg ons jouw cv en motivatiebrief via yves.benoit@brouwerijdebrabandere.be. We kijken ernaar uit om jou
te ontmoeten!

