Mechanieker-technieker
Functieomschrijving
Elektromechanieker:
•
•

Je reviseert elektromotoren, pompen, ventilatoren, reductoren en andere
elektromechanische aandrijvingen
Via elektrische metingen en controle van de mechanische onderdelen beslis je
welke herstelwerkzaamheden je op de aandrijving zal uitvoeren.

Profiel:
•
•
•

Je hebt een opleiding (elektro)mechanica (A2 of A3) of je hebt een
gelijkwaardige kennis opgebouwd door ervaring.
Je bent snel beschikbaar, je bent flexibel en je werkt graag in een klein team
(20 personen).
Het leveren van kwaliteit vind je belangrijk

Wat verwachten wij van jou?
We verwachten dat je geïnteresseerd bent in techniek en roterende machines. Je
houdt van afwisseling. Wij zijn een bedrijf die alle soorten elektromechanische
aandrijvingen onder handen neemt (merkonafhankelijke herstellingen) en daarom is
het van belang dat je beschikt over een zeker technisch inzicht. Je bent enthousiast
en leergierig!
Extraatjes:
•

VCA-basis, opleiding hef- en rolbrug zijn extra troeven!

Jobgerelateerde competenties
•
•
•
•
•
•
•
•

Preventief of correctief basisonderhoud van machines of uitrustingen
uitvoeren
Defecte onderdelen vervangen of herstellen (onderdelen van motoren,
thermische of hydraulische installaties, pompen, regelorganen, ...)
Werken aan: Pompen
Defecte onderdelen vervangen of herstellen
Onderhoudswerken uitvoeren: Pompen, afvoeren
De handelingen voor montage, assemblage en aanpassingen bepalen De
bevoorrading en het gereedschap van de werkpost controleren
Defecte onderdelen opsporen en vervangen in het kader van herstel- of
onderhoudswerkzaamheden
Onderdelen, machine-uitrustingen, … monteren of demonteren
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•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

De componenten van defecte systemen identificeren, herstellen of vervangen
(tandwielstellen, kogellagers, hydraulische verdelers, onderdelen van
gestuurde processen, ...)
De werking van het toestel controleren door proefdraaien en functietests, en
de parameters instellen vóór teruggave aan de klant
Werken met materialen: Ferrometalen (gietijzer, staal, ...)
Motoren, mechanismen, veiligheidsuitrusting, ... testen en afstellen
De stukken en de montage controleren en de afwerking uitvoeren (afslijpen,
ontbramen, rechtmaken, ...)
Wijzigingen uitvoeren aan de romp of draagstructuren (openingen maken,
motorblokken plaatsen, ...) en uitrusting installeren (motoren, hulpinstallaties,
kompas, ...)
Defecte mechanische stukken en onderdelen vervangen of herstellen, testen
en afregelen (tandwieldrijfwerk, lagers, kettingwielen, ...)
Werken aan motoren: Elektrisch
Werken met materialen: Plastic, composiet
De montage en assemblage controleren (uitzicht, evenwijdigheid, speling,
stevigheid, werking, ...) en de nodige aanpassingen uitvoeren
Hydraulische vermogenselementen installeren en afstellen (cilinders, motoren,
...)
Werken aan: Ventilatoren
Gereedschappen voor het plaatsen, opspannen en klemmen van de stukken
aanpassen

Persoonsgebonden competenties
•
•
•
•
•
•
•
•

Samenwerken als hecht team
Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
Contactvaardig zijn
Creatief denken (Inventiviteit)
Zin voor nauwkeurigheid hebben
Leervermogen hebben
Omgaan met stress
Zelfstandig werken

Wat kan je van ons verwachten?
•

•
•
•
•

Bovenop een interessante verloning (die in overeenstemming is met Uw
ervaring en prestaties) bieden wij extra-legale voordelen zoals
maaltijdcheques, pensioensparen.
Je werkt een 40 uren week - je krijgt 12 betaalde inhaalrusten en 20
verlofdagen.
Je krijgt de kans om te werken in een modern uitgerust servicecentrum
Je komt terecht in een team met vakbekwame collega's.
Je werkt in een dynamisch en groeiend bedrijf die veiligheid hoog in het
vaandel draagt
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Plaats tewerkstelling
DUVIVIER
Gotevlietstraat 10 8000 BRUGGE

Waar en hoe solliciteren?
•
•
•
•

Via e-mail: babette@duvivier-bvba.be
Per telefoon: 050/31.71.22
Contact: Mevr. Babette Duvivier
Solliciteren met CV
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