VACATURE STORINGSTECHNIEKER
vast contract - fulltime - M/V
Wij zijn op zoek naar een getalenteerde, gemotiveerde en gepassioneerde
storingstechnieker om ons team te versterken. Naast onze corebusiness, industrieel
onderhoud, leggen wij ook de focus op draai- en freeswerk om zo onze klanten vlot en
efficiënt te bedienen. Je komt terecht in een aangename, familiale omgeving met focus on
the job.
Je wordt ingezet bij verschillende klanten in de voedingsindustrie/hygiënische sector voor
projecten op lange termijn.
Kortom: een BDI-technieker staat bekend als een betrouwbaar persoon met een
probleemoplossend vermogen. Is geen uitdaging te veel en wil je deel uitmaken van het BDITech-team? Dan hebben we een match!

FUNCTIEOMSCHRIJVING
•
•
•
•
•

Elektrische en mechanische storingen oplossen van het machinepark
Zelfstandig uitvoeren van onderhoudswerken
Ongeplande storingen analyseren
Meedenken tot het oplossen van storingen
Optimaliseren van de productieprocessen

PROFIEL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Technische opleiding (bij voorkeur A2/A1-diploma) of gelijkwaardige ervaring opgedaan
VCA-certificaat is een pluspunt
Attest hoogtewerker en/of vorklift is een pluspunt
Kennis CAD 3D-tekenen is een pluspunt
Je bent in bezit van een rijbewijs B
Je spreekt en schrijft vlot in het Nederlands
Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken
Je bent geëngageerd
Je hebt aandacht voor orde en veiligheid
Je staat open voor extra opleidingen
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AANBOD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vast contract (fulltime)
Motiverend loon
Firmawagen mét tankkaart (ook voor privégebruik)
Eigen laptop, indien kennis van CAD 3D-tekenen
Groepsverzekering
Hospitalisatieverzekering
Ecocheques
Eindejaarspremie
Leuke incentives (teambuildings, jaarlijkse BBQ, afterworkdrinks…)
Ruimte voor extra opleidingen
In-house opleiding/opfrissing draai- en freeswerk

CONTACT
Spreekt deze job u aan, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren en uw cv door te mailen
naar: info@bdi-tech.be.
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