Wij zijn gespecialiseerd in het onderhouden van waterzuiveringsinstallaties en pompinstallaties.
Wij zoeken een

ELEKTRO - ONDERHOUDSTECHNIEKER m/v
Jobomschrijving:
Als elektro- onderhoudstechnieker ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van het jaarlijks
onderhoud en herstellen van onze waterzuiverings- en pompinstallaties bij onze klanten.
Hierbij voor je interventies uit aan PLC-gestuurde installaties. Je neemt stalen van het afvalwater van
de waterzuiveringsinstallatie. Je zoekt mee naar oplossingen voor operationele problemen.
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Wij bieden:
We zijn een sterk innovatief bedrijf waar je zelfstandig aan de slag kan en daartoe ook de nodige tools
krijgt aangereikt : bedrijfswagen met stock, gsm, laptop, hospitalisatie. Je wordt ondersteund door
professioneel team op ons hoofdkantoor en krijgt regelmatig bijscholing. Je werkt in dagregime en kan
‘s morgens van thuis vertrekken naar de klanten. Tot slot bieden we mooie doorgroeimogelijkheden,
bijvoorbeeld specialiseren in industriële toepassingen …. het kan allemaal!
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Je bent een primus in het stellen van diagnoses op installaties (elektrisch en mechanisch).
Je bezit bij voorkeur een diploma elektromechanica of enkele jaren relevante werkervaring.
Kennis van PLC sturingen (Mitsubishi of Siemens) is een pluspunt.
Kennis van pomptechnieken is een pluspunt.
Je hebt een algemene kennis van informaticatoepassingen.
Buitenwerk vind je fijn.
Rijbewijs C is een pluspunt.
Je bent verantwoordelijk voor de administratieve verwerking en het invullen van de werkfiches.
Je hebt veel zin voor verantwoordelijkheid en kan zelfstandig werken.
Je beschikt over een positieve en dynamische ingesteldheid.
Je bent klantgericht, communicatief en streeft naar resultaat.
Je bent van nature een innovatieve persoon.
Je bent een goeie communicator, je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands.
Contact
HydroTechnic, Den Isomo 10,2990 Wuustwezel
t.a.v. Eline Van Bavel (hr@belleaqua.be)
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