Onderhoudstechnieker – Distributiecenter
Zellik/Ninove
Wil je de kans krijgen om in een multi technische omgeving te starten en ervaring op te doen in
verschillende technische domeinen. Zoek je véél variatie in jouw job en een goed evenwicht werk –
privé. Schrikt zaterdag-werk jou niet af en komt een vrije dag in de week jou beter uit? Ben je op zoek
naar een werkomgeving waar je elke dag kan bijleren?
Dan hebben wij de ideale vacature voor jou : Technieker Distributiecentra (M/V/X) Zellik - Ninove

Jouw verantwoordelijkheden
•
•

•
•
•

Je voert allerhande onderhoudswerkzaamheden uit in verschillende technische vakgebieden
(elektriciteit, sanitair, HVAC, mechanica, …)
Je voert eenvoudige en complexere herstellingen uit aan onder andere
beveiligingsinstallaties, poorten, brandbeveiliging, waterinstallaties, elektrisch rollend
materieel (clarks, transpaletten etc).
Je bent in staat om technische plannen binnen verschillende vakgebieden te lezen.
Indien je het probleem zelf toch niet kan oplossen, dan ben je wel in staat om het te isoleren
zodoende erger te voorkomen en roep je er de juiste specialisten bij.
Je hebt continu aandacht voor jouw eigen veiligheid en deze van jouw collega’s en je doet er
alles aan om deze ten allen tijde te garanderen.

Jouw profiel
•

•
•

Je bent een geschoold technieker (bij voorkeur in het vakgebied elektriciteit,
electromechanica, regeltechnieken) (werkervaring is een plus, maar geen must).
Je spreekt goed Nederlands. Noties van het Frans is een extra.
Je beschikt over een goede kennis van elektriciteit en mechanica. Kennis in pneumatica,
hydraulica, automatisatie en koeling is mooi meegenomen.
Je kan zelfstandig werken en je bent bereid om steeds bij te leren.
Je kan rekenen op een vast uurrooster :

-

Distributiecentra Zellik : ma. tot zat.: 12u – 19u32 / een vrije dag in de week naar keuze
Distributiecentra Ninove : ma. tot do. : 12u30 – 20u02 / Zat. : 5u – 12u32 / vijdag = vrijaf

•
•

Aanbod
•
•
•
•

Marktconforme verloning met extra legale voordelen (maaltijdcheques, groeps- en
hospitalisatieverzekering, ploegenpremie, personeelskorting, …)
Je komt terecht in een stabiele werkomgeving, in een klein hecht team met een top sfeer en
zeer goed uitgeruste ateliers.
Opleidingsmogelijkheden worden voorzien. Doorgroeien is mogelijk.
Je hebt een vaste standplaats : Zellik of Ninove

Solliciteer via de jobswebsite van Delhaize:
https://jobs.delhaize.be/

