ERVAREN ONDERHOUDSTECHNIEKER
Decospan is momenteel bezig met de uitbouw van een nieuwe 'state of the art'- productiesite te Menen. Wij zetten
stappen richting Industry 4.0 en streven ernaar om de meest geautomatiseerde en grootste fineerverwerker ter wereld te
worden. Dit houdt onder meer een geautomatiseerd hoogbouwmagazijn, geautomatiseerde logistiek met snellopende
shuttles en AGV's, en de implementatie van de automatiseringspyramide in.
Getuigenis:
"Als onderhoudstechnieker kom ik tussen om technische storingen of defecten op te lossen. Het machinepark omvat
allerlei soorten machines met allerlei technieken. Dat wil dus ook zeggen dat ik van alle markten thuis moet zijn, want de
ene keer los ik een mechanisch probleem op, maar meteen daarna kan ik bezig zijn met iets pneumatisch, hydraulisch
of elektrisch. Tevens wordt alles gestuurd met de computer, dus ook die PLC-kennis om fouten op te sporen, komt er
nog eens bij. Net die variatie is ook wat me aantrekt in deze job natuurlijk.
Bij Decospan wordt ook veel rekening gehouden met de 'work-lif balance'. Ik werk in 2 ploegen waarbij ik erop kan
rekenen dat mijn shift op tijd begint en stopt. De rest van mijn dag kan dus perfect gepland worden om bijvoorbeeld de
kinderen van school te halen. Natuurlijk wordt flexibiliteit op prijs gesteld bij een urgentie en ik engageer me voor de
weekend-interventieploeg."
De functie in enkele punten:
Allerlei pannes snel en efficient oplossen
Preventieve taken uitvoeren op het machinepark
Materiaal correct onderhouden en gezond houden
Bestelaanvragen indienden bij de technische aankoper
Meedenken over verdere optimalisaties
Diverse werkopdrachten uitvoeren
Word je enthousiast bij het lezen van deze gevarieerde job?
Wij worden enthousiast bij teamplayers met een goede attitude (stiptheid, punctualiteit, enthousiasme, gevoel voor
verantwoordelijkheid, orde en netheid...) en van mensen met een passie voor techniek.

Daarnaast zoeken we collega's die handig zijn en veiligheid hoog in het vaandel dragen.
Kennis van mechanica, motoren en frequentiesturingen, elektriciteit, planlezen, kableren, PLC-I/O's uitlezen, vinden we
vanzelfsprekend. Noties van pneumatica en hydraulica zijn prettig meegenomen.Tevens kan je diverse apparatuur
bedienen om te boren, slijpen, branden, lassen,...

Klinkt dit voor jou als muziek in de oren?
Dan bieden wij jou:
een veelzijdige job in een gezonde, hoogtechnologische en dynamische onderneming.
een leuke werksfeer met fijne collega's.
Alle kansen om jezelf verder te ontwikkelen en door te groeien in het bedrijf.

Een correct loon met extra voordelen en een hospitalisatieverzekering en een groepsverzekering.
Een lange termijn samenwerking in een modern en financieel gezond bedrijf.
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