Onderhoudstechnieker volautomatisch magazijn
& intern transport
De uitdaging
Heb je interesse om te werken in een hoogtechnologisch, zeer geautomatiseerd
bedrijf? Heb je een goed technisch inzicht en wil je steeds blijven bijleren? Ben je
iemand die graag denkt én doet? Dan kan deze uitdaging je wellicht interesseren.
Als technisch medewerker ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor de goede
technische werking van het geautomatiseerde magazijn(36.000 palletplaatsen) en het
geautomatiseerd intern transport.
In volgende taken en verantwoordelijkheden kan jij je tanden zetten:
-

Je werkt mee in het preventief en curatief onderhoud van deze installaties,
waardoor je steeds de goede staat en het functioneren ervan garandeert.

-

Je neemt eventueel mettertijd de eindverantwoordelijkheid op voor bepaalde
aspecten van het onderhoud

-

De technische kennis en kunde die je opdoet kan ook ingezet worden in andere
delen van het bedrijf (bv opvolgen van geautomatiseerde rollenbanensystemen)

-

Je rapporteert aan de Technisch Verantwoordelijke Logistiek.

Jouw talent
Je houdt van techniek. Een uitgebreide geautomatiseerde installatie onderhouden en
optimaliseren is jouw ding.
•

•
•

Je hebt een duidelijke technische achtergrond, bij voorkeur in verschillende
aspecten van techniek (met enige nadruk op elektriciteit en automatisering, maar
ook mechanica ea zijn belangrijk). Dit kan door scholing, ervaring of een combinatie
van beide.
Je voornaamste persoonlijke eigenschappen zijn: gedreven, resultaatgericht,
teamspeler.
Je spreekt, leest, schrijft en begrijpt vlot Nederlands + je kan goed je plan trekken in
het Frans.

Ons aanbod
•

Een gevarieerde technische functie met verantwoordelijkheid, waarin je de kans
krijgt om jezelf te ontwikkelen.

•

Je krijgt een competitief salaris in verhouding tot je talent en ervaring. Je werkt voor
een internationaal sterke groep, die in volle groei is en kansen biedt tot
zelfontplooiing. ARDO kenmerkt zich door een open bedrijfscultuur en korte
communicatielijnen.

•

We zoeken iemand voor 2-ploegenstelsel

•

Je krijgt een mooi salaris, in verhouding tot je profiel en ervaring.

Check zeker ook techniek.ardojobs.com en ontdek wat Ardo voor jou in petto heeft!
Vragen over deze vacature?
Neem contact op met Anke

Anke Deknudt

ARDO KOOLSKAMP

Tel 051 61 05 84

ZWEVEZEELSESTRAAT 142

anke.deknudt@ardo.com

8851 KOOLSKAMP

