Jobstudent Maintenance Technieker

Voor onze site in Lummen zijn we op zoek naar een enthousiaste jobstudent om ons maintenance team te versterken in
het weekend.
Wat vertrouwen we je toe?
Als jobstudent in het maintenance team ondersteun je bij de herstellingswerken en preventieve onderhoudswerken aan de
assets en productie-installaties. Hierbij hou je rekening met de normen van kwaliteit, hygiëne en veiligheid.
Je ondersteunt je collega in volgende taken:
1. Onderhoudswerken
- Preventieve, predictieve en correctieve herstellings- en onderhoudstaken.
- Regelmatige controles op verscheidene proces parameters.
2. Technische Interventies
- Bijdragen aan een optimale werking van de assets
- Technische interventies uitvoeren bij het oplossen van storingen op defecte assets.
3. Onderhoudsinstructies en werkprocedures
- Bijdragen aan de onderhoudsdoelstellingen en het maintenance beleid.
- Correct toepassen van werkinstructies, instrumenten en handleidingen.
4. Orde, netheid en risico’s
- Een nette, ordelijke en risicovrije werkomgeving creëren en respecteren en de benodigde gereedschappen in goede
staat ter beschikking hebben
- Zorgen voor algemene orde & netheid op de werkplek tijdens een technische interventie en bij de beëindiging ervan.
- Risico’s rapporteren op het vlak van non-conformiteiten in verband met veiligheid, gezondheid, milieu, of wet- en
regelgeving
Wie zoeken we?
- Je bent laatstejaarsstudent elektromechanica (A2, Graduaat of Bachelor).
- Je bent gemotiveerd en werkt nauwkeurig.
- Je zoekt een studentenjob voor 4 tot 16 uur per week en bent wekelijks beschikbaar op zaterdag en/of zondag.
Wat bieden we je aan?
- De mogelijkheid om schoolse vaardigheden om te zetten in de praktijk
- Een aantrekkelijk loon aangevuld met ploegenpremie
- Maaltijdcheques
- Daar bovenop krijg je er een sfeervolle werkplek bij vol met uitdaging waarbij er dagelijks een gratis portie vers fruit en
een drankje worden voorzien tijdens de pauze.
Wie zijn wij?
Puratos is een groeiend, internationaal, Belgisch familie bedrijf dat gespecialiseerd is in de bakkerij-, patisserie- en
chocoladesector.
Interesse? Stuur je cv naar jmennekens@puratos.com

