Expert in innovatief coaten en lamineren van textiel

Vetex is de toonaangevende Belgische specialist in het coaten en lamineren van
textiel in verschillende sectoren zoals de medische, industriële en voedingssector.
90 jaar ervaring, een dynamisch en groeiend bedrijf met een 80-tal gedreven
medewerkers.
Dankzij de combinatie van een doorgedreven klantgerichte aanpak en
verschillende geavanceerde en innovatieve technische toepassingen zijn we in
staat om onze klanten elke dag de meest kwalitatieve oplossingen aan te bieden.
Innovatief, kwalitatief en klantgericht.
Om ons team te versterken zoeken wij een nieuwe collega

Onderhoudstechnieker (m/v) - schoolverlater
(specialiteit regeltechniek)
Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor het dagelijks afstellen en preventief
onderhoud van ons machinepark. Je voert aanpassingen door, lost storingen en elektrische en
mechanische problemen op aan de machines.
Je zet je eerste stappen als onderhoudstechnieker in een industriële omgeving en hebt een
passie voor techniek.
Taken
•
•
•
•
•

Fijn instellen en afregelen van de machines is een van je hoofdtaken
Onderhoud van de machines.
Storingen oplossen en verbeteringen doorvoeren, detecteren van defecten.
Je overlegt en communiceert open met je collega voor ploegoverdracht en de
maintenance supervisor.
Dagdagelijkse rapportering van uitgevoerde werken via Softwarepakket is geen
onbekende.

Profiel
• A2 diploma elektromechanica / elektriciteit / elektronica
• Starters zijn welkom, een uitgebreid opleidingstraject wordt voorzien
• Op termijn werk je zelfstandig met oog voor kwaliteit, orde en netheid
• Je werkt uiterst nauwkeurig
• Je hebt technisch inzicht en een passie voor techniek
• Je bent leergierig en wil graag je technische kennis verder uitbreiden
• Je bent bovenal gemotiveerd, betrouwbaar en kunnen op je rekenen
• Goedlachs en de “goesting” hebben om te werken typeren jou.
• Goede kennis van Nederlands is een must, kennis Frans is een plus

Aanbod
•
•
•
•
•
•
•

Wij bieden jou een fulltime functie als onderhoudstechnieker binnen een sterk en
groeiend innoverend bedrijf
Je krijgt een gedegen opleiding en inwerkperiode
Vast contract van onbepaalde duur als onderhoudstechnieker
Job in 2 ploegen, 40 uren per week over 5 dagen en je maakt ook deel uit van het
permanentieteam
Af en toe preventief onderhoud in het weekend schrikt je niet af
Een competitief loon aangevuld met voordelen zoals maaltijdscheques en
pensioenplan en een fietsleaseplan
Filevrije locatie
Bovenal een bedrijf met mensen, voor mensen..
Samen meer AS A TEAM!

Interesse
Interesse om bij ons als onderhoudstechnieker aan de slag te gaan? Ben je schoolverlater of
heb je een eerste werkervaring?
Stuur je cv en motivatie naar lieve.vandegeuchte@vetex.eu
De opstart is voorzien vanaf juli 2021 of na de collectieve sluiting. (19/07 – 09/08)

