ONDERHOUDSTECHNICUS

Heb je een passie voor Elektromechanica, Automatisering of Elektronica?
Weet je als geen ander hoe je de klant op de eerste plaats moet zetten?
Dan hebben wij de perfecte uitdaging voor jou!








Als Technieker Elektromechanica sta je in voor de elektronische ontwikkeling,
ontleding, configuratie, herstellingen en onderhoudswerkzaamheden aan onze
complexere installaties.
Je spoort de eventuele storingen op en verhelpt deze.
Indien er een wisselstuk voor je herstelling nodig is, bestel je deze zelf of geef je dit correct
en tijdig door aan onze interne dienst.
Alle storingen documenteer je en je denkt actief na over verbeteropties.
Deze giet je in een verbetervoorstel en geef je intern door aan je teamleader.
Je zorgt voor het preventief en curatief onderhoud van onze installaties bij de klanten.
Je werkt als Technieker Elektromechanica in vaste uurroosters.

Jouw profiel








Als Technieker Elektromechanica behaalde je een Technische bachelor (bv.
Elektromechanica, Industrieel Ingenieur, Automatisering, Elektronica, … ).
Heb je een eerdere ervaring? Dan is dit mooi meegenomen. Ben je daarentegen een
schoolverlater? Dan kom je evengoed in aanmerking.
Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
Je bent klantgericht, onafgebroken aandachtig en respecteert strikt de veiligheidsnormen.
Dankzij je zin voor orde en netheid lever je steeds het gewenst en kwaliteitsvol resultaat.
Je kan zowel in team als zelfstandig werken.
Je beschikt als Technieker Elektromechanica over een goede kennis Nederlands.

Ons aanbod




Een boeiende job.
In ruil voor je enthousiasme en inzet, geniet je een marktconform en competitief loon
met natuurlijk een snelle en correcte betaling en enkele legale voordelen.
Wij verwelkomen je in een hecht en volwaardig team, waarbij ondersteuning en
algemene betrokkenheid centraal staan ?
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Plaats tewerkstelling
ECA
TRIESTSTRAAT 38
9960 ASSENEDE
Waar en hoe solliciteren?
Via e-mail: hr@eca.be
Contact: Mevr. Renild Alexander of Dhr. Xavier Peckstadt
Solliciteren met CV
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