Dringend gezocht 2 servicetechniekers
(schoolverlaters ook welkom )
Interim met optie "vast werk"

Functieomschrijving
Na een interne opleiding verleen je als service-technieker assistentie bij de installatie
van de producten en voer je tevens het onderhoud en de nodige interventies uit.
Je werkt zowel in teamverband als zelfstandig.
Je rapporteert rechtstreeks aan de Service Manager.
Werkgebied : Brussel-Leuven-Mechelen-Antwerpen.

Profiel
Een opleiding in de richting electrotechniek/-mechanica of gelijkwaardig door
ervaring.
Je kan zelfstandig en klantgericht werken.
De voertaal binnen het bedrijf is Nederlands maar aangezien je ook rechtstreeks in
contact komt met de eindklant is ook Frans belangrijk .
Je kan de nodige flexibiliteit hanteren en meedenken in het uitvoeren van je
opdrachten.
Je bent bereid om mee te draaien in een continu permanentie-systeem (per week) na
de nodige interne opleiding .
Dit houd in dat je 1 x om de 6 weken van wacht bent van maandag tot zondag.
Hier ontvang je ook een aangepaste vergoeding voor.
Je hebt een geldig rijbewijs B ( eigen vervoer in de aanloopperiode is een pluspunt).
Ervaring in de bouwsector is een pluspunt.
Jobgerelateerde competenties






Domein: Hydraulica
Domein: Pneumatica
De werking van het materiaal, de instrumentengegevens (druk, debiet,
temperatuur, ...) en de kritieke punten (slijtage, smering, ...) controleren
Defecte mechanische stukken en onderdelen vervangen of herstellen, testen
en afregelen (tandwieldrijfwerk, lagers, kettingwielen, ...)
Preventieve of correctieve onderhoudsinterventies bepalen volgens de aard
van de werkzaamheden (inwerkingstelling, productiewijziging, ...) of de
onderhoudshistoriek

Persoonsgebonden competenties


Leervermogen hebben



Resultaatgerichtheid
Zelfstandig werken
Regels en afspraken nakomen




Vereiste studies
TSO 3de graad: Studiegebied Mechanica - Elektriciteit
of gelijkwaardig door ervaring.
Attesten


Certificaat basisveiligheid (VCA)

Talenkennis



Frans (in beperkte mate)
Nederlands (goed)

Werkervaring
Geen ervaring
Rijbewijs
B
Contract


Interim met optie "vast werk"



Contract van onbepaalde duur
Voltijds



Plaats tewerkstelling
Regio Herentals - Westerlo

Aanbod
Runtime Bouw is op zoek naar een servicetechnieker voor onze klant.
Je komt terecht in een groeiende onderneming gespecialiseerd in
toegangsoplossingen.
Als technieker voer je onderhoudswerkzaamheden uit over gans België, vooral regio
Antwerpen/Brussel.

Soms ook in de regio van Luxemburg.
Je krijgt een opleiding on-the-job en gedurende de eerste weken ga je mee met één
van de service techniekers.
Je krijgt ook een bestelwagen van de firma, die je uitsluitend mag gebruiken voor
professionele verplaatsingen.

Waar en hoe solliciteren?
Via e-mail: bouw@runtime.be
Per telefoon: 0491 25 47 47
Contact: Eve Henderickx

