Eastman produceert een breed spectrum aan geavanceerde materialen, additieven, functionele producten, fijnchemie
en vezels. Die zijn nagenoeg allemaal terug te vinden in producten voor dagelijks gebruik. Als wereldleider in
verschillende markten focust Eastman zich op het ontwikkelen van oplossingen, waarbij innovatie en technologie
kernwoorden vormen. In die ontwikkeling en productie verbindt Eastman zich ertoe om veilig en duurzaam tewerk te
gaan. Eastman heeft klanten in een hondertal landen en had in 2020 een omzet van ongeveer 8,5 miljard dollar. Het
hoofdkantoor van Eastman is gevestigd in Kingsport in de Amerikaanse staat Tennessee. Eastman telt wereldwijd
ongeveer 14500 werknemers. Voor meer informatie kan je terecht op www.eastman.com.
Om onze Gent Zuid activiteiten te ondersteunen, zijn wij momenteel op zoek naar een

ONDERHOUDSMECHANICIEN
Dit is uw rol
Samen met uw collega’s staat u in voor het onderhouden van ons machinepark en utilities. Het vervangen en reviseren
van pompen, motoren, regelkleppen, ... en ander equipment kent voor u geen geheimen.
Troubleshooting ziet u als een dagdagelijkse uitdaging en in samenspraak met je leidinggevende denk je mee na over
het verbeteren en mechanisch aanpassen van machines en installaties.
Preventief en predictief onderhoud zijn bij ons geen loze woorden maar doelstellingen.
U wordt tewerkgesteld binnen een bedrijf in volle expansie waar veiligheid en het welzijn van de mensen primeert.
U start in dagdienst maar bent bereid om op termijn in een flexibel uurrooster te werken.
Dit is wie je bent
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Sleutelen aan machines is een passie
Gedreven om technische problemen te analyseren en succesvol op te lossen
Teamspeler die ook zelfstandig kan werken
Oog voor detail
Gedreven persoonlijkheid met sterke verantwoordelijkheidszin
Aandacht hebben voor veiligheid en kwaliteit

Dit is wat je meebrengt
▪ Bachelor Elektromechanica / Mechanica of A2 met ervaring
▪ Sterke kennis en interesse voor Mechanica / Techniek / Pompen / Draai- en freeswerk / Lassen
▪ Goede basis computervaardigheden
Dit is wat wij aanbieden
Onze zin voor innovatie en samenwerking, samen met onze gediversifiërde productlijnen zorgen voor uitdagingen en
groeimogelijkheden . Dit is wat Eastman een fantastische plek maakt om je carrière uit te bouwen. Hier vind je
kansen om professioneel door te groeien, een competitief salaris, mooie voordelen en een globale werkomgeving.
Eastman staat voor een diverse en inclusieve werkomgeving, waar iedereen naar best vermogen kan bijdragen, elke
dag opnieuw.
Interesse?
Voor meer informatie over deze vacature kan je contact opnemen met Frederic Delmotte – 09/243 64 28
ffdelm@eastman.com of verstuur je sollicitatie naar dorine.lammens@eastman.com

