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Joris Ide nv (Zwevezele) is uitgegroeid tot een begrip in de
bouwsector als producent van stalen dak- en wandbekleding. Met zijn gespecialiseerd productengamma, waaronder geïsoleerde panelen, metaalplaten en gordingen,
heeft de groep klanten in alle marktsegmenten: de industriële en agrarische bouwsector en de private woningbouw. Vandaag telt de groep meer dan 1000 medewerkers in 7 verschillende landen. Meer info op www.joriside.be

Wegens uitbreiding van ons team zijn we op zoek naar nieuwe collega:

INDUSTRIEEL STORINGSTECHIEKER
(ELECTRISCH/MECHANISCH) (2 PLOEGEN/NACHT)

Je functie:

Je profiel:

In deze job als elektromecanicien voer je preventief en curatief onderhoud uit op het machinepark binnen verschillende productieafdelingen.

U bezit een Bachelor diploma Electromechanica of Elektriciteit, een A2-diploma (bij voorkeur elektrische installatietechnieken) of gelijkwaardig door ervaring.

••Daarnaast word je nauw betrokken bij verbeteringspro-

••Je hebt reeds een eerste ervaring als industrieel elektricien en hebt inzicht in elektrische installaties.
••Je kan vlot planlezen en het opsporen van fouten.
••Goede kennis mechanica/pneumatica/hydraulica
••Zeer goede kennis elektriciteit/elektronica
••Zelfstandig kunnen werken en weet prioriteiten te
stellen.
••Je hecht enorm veel waarde aan veiligheid en kwaliteit
en hebt bijgevolg een grote verantwoordelijkheidszin.
••Je bent flexibel en stressbestendig.
••Rijbewijs B
••U wenst in een 2 Ploegen en/of nachtstelsel te werken

jecten en optimalisaties, dit zowel op elektrisch als
mechanisch vlak.
U bekommerd zich over de opstart van nieuwe machines.

••

Ons aanbod:

Interesse ?

Je komt terecht in een professionele omgeving binnen een dynamisch bedrijf in volle expansie dat constant investeert in hun
medewerkers. Je krijgt heel wat zelfstandigheid en initiatief
wordt zeker aangemoedigd. We voorzien een aantrekkelijk loonpakket inclusief maaltijdcheques.

Stuur je CV naar N.V. Joris Ide, t.a.v. personeelsdienst, Hille 174 te
8750 Zwevezele of mail uw CV naar jobs@joriside.be.
Je kan ook steeds contact met ons opnemen voor een afspraak
door te bellen naar 051/69 12 76
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