31 augustus 2020

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.com

We zijn op zoek naar:

FACILITY ENGINEER
ZWEVEZELE - OOSTKAMP

(M/V)

Verantwoordelijkheid:
Rapporteert aan de Engineering Mgr
Verantwoordelijk voor alle onderhoudswerkzaamheden, aanpassingen en verbeteringen aan de gebouwen,
nutsvoorzieningen van de sites Zwevezele en Oostkamp.
Dit omvat :

• Alle gebouwen met de nutsvoorzieningen, buiten infrastructuur met wegenis.
• Groenvoorziening en winterdienst
• Cleaning services voor gebouwen, koer en rioleringen
• Poorten, deuren, stockage rekken en hekwerken
• Laagspanning en hoogspanning distributie, verlichting en netwerk bekabeling
• Verwarmings systemen, koel systemen, brandbeveiliging , sprinkler, compressoren en perslucht verdeling
• Uitrusting voor intern transport: heftrucks en rolbruggen
• Camera systemen en toegangscontrole

KPI:

• Rapportering en ownership voor uitgaven van om en bij de € 1,5 miljoen.
• Zorgen voor het goed functioneren van alle voorzieningen, organiseren van efficiënte
herstelling bij defecten of schade.
• Opstellen en uitvoeren van preventief plan om de gebouwen en nutsvoorzieningen te onderhouden.
• Opstellen van controleplan voor het correct functioneren van alle voorzieningen
• Opvolgen van wettelijke controles op deze voorzieningen
• Verantwoordelijk voor orde en netheid in de specifieke werkplaatsen,
lokalen nutsvoorzieningen en stockage zones
• Evaluatie van externe service firma’s op veiligheid, kwaliteit en kostprijs
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HR verantwoordelijkheden:

• Verantwoordelijk voor werkverdeling en opvolging van de interne en externe techniekers
ivm alle werken aan hoger beschreven infrastructuur.
• Verantwoordelijk voor het veiligheidsgedrag en veiligheidsresultaat van de techniekers werkende onder
•

zijn/haar verantwoordelijkheid. Toepassen van de procedure “werken met derden” en specifieke procedures
voor “werken op hoogte”
Geven of organiseren van opleiding, ondersteuning en het geven van feedback aan deze techniekers

Administratieve verantwoordelijkheden:

• Opvolgen van de onderhoudskosten op kosten centra “land and building” en “lift trucks”
• Onderhoudskosten detailleren op toestelniveau ivm het plannen van herinvesteringen
• Creatie van aankooporders, bevestiging van uitgevoerde werken en goedkeuring van facturen via SAP.
Je Profiel:
De kandidaat heeft een achtergrond als industrieel ingenieur of gelijkwaardig. Een achtergrond van mechanica/electronica is van
groter belang dan ervaring met bouwkunde. Kennis van laag- en hoogspanning is een must evenals kennis en ervaring met
toegangscontrole.
Hij/zij heeft minimum een 5-tal jaar ervaring in een gelijkwaardige functie. De job vraagt om een verscheidenheid van projecten in
parallel op te volgen en met een kritische geest kosten en prijzen af te wegen en te onderhandelen.
Enkele cijfers: de totale oppervlakte van de terreinen is 21ha waarvan 70.000m2 bebouwd. De site Zwevezele-Oostkamp bestaan
uit 50 rolbruggen, 70 heftrucks, 40 poorten. Op jaarbasis is dit alles een terugkerende kost van € 1,5 miljoen euro aangevuld met
een variabel volume investeringen.

Ons Aanbod:
Voor deze vacature bieden wij je een boeiende en gevarieerde job in een dynamisch bedrijf in volle expansie met daaraan
gekoppeld een competitief loon, maaltijdcheques en een groepsverzekering. Opleiding wordt voorzien binnen het bedrijf.

Interesse ?
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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