Maintenance Technician (m/v)
Functiegroep:
Onderhoud
Branche:
Farma / Biotech / Life Sciences
Locatie:
Neder-over-Heembeek
Opleiding:
Bachelor (technisch)
Vacature ID: #1373
Ben je op zoek naar een job met lange termijn perspectieven? Wil je werken
in een internationale, technologisch hoogstaande omgeving waar je een
degelijke on-the-job training krijgt?
Dan is dit de job voor jou!
Onze klant is een nichespeler in de pharmaceutische/medische sector. Ze
zijn toonaangevend in hun vakgebied en leveren aan landen wereldwijd.
Ze voorzien om in samenwerking met haar partners wereldwijd het volume
nog verder uit te breiden, waardoor zij continu op zoek zijn naar
gemotiveerde en getalenteerde medewerkers voor de verschillende
afdelingen.

De functie / La fonction / The vacancy
Als Maintenance Technician ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van
het preventief en curatief onderhoud van de jou toevertrouwde machines en
gebouwen. Dit in samenspraak met de Maintenance Engineer. Je rapporteert
aan de verantwoordelijke technische dienst (Supervisor Technical Services)
Belangrijkste verantwoordelijkheden en resultaatsgebieden:
1. Uitvoeren van preventief onderhoud
Uitvoeren van technische controlerondes;
Aanvullen van verbruiksgoederen;
Uitvoeren van de geplande preventieve onderhoudsactiviteiten
2. Uitvoeren van curatief onderhoud

Lokaliseren en oplossen van storingen;
Aangeven welke wisselstukken eventueel besteld moeten worden om
storing volledig op te lossen (in overleg/ terugkoppeling met
Maintenance ingenieurs);
Uitvoeren en documenteren van het curatief onderhoud;

Begeleiden, opvolgen van externe firma’s bij technische interventies.
3. Uitvoeren van verbeteringen aan machines
Formuleren van verbetervoorstellen;
Uitvoeren van verbeteringswerken, aanpassingen en herstellingen (na
goedkeuring van Maintenance Engenieur);
Actief bijdragen aan nieuwe projecten.
4. Bijkomende verantwoordelijkheden en administratieve taken
Verzekeren van wachtdienst (ploegensysteem 24u/24- 7dagen/7);
Actief bijdragen tot het beheer van plannen en voorraden;
Strikt opvolgen van de voorschriften inzake Good Manufactering
Practices (GMP) in het bijzonder de opvolging van de SOP’s alsook het
documenteren van de werkzaamheden (m.b.v. SAP).

Het profiel / Profil souhaité / Profile
Je beschikt over een Bachelor/Graduaat Elektriciteit, Mechanica of
Elektromechanica;
Indien je reeds een eerste ervaring in een soort gelijke functie hebt, dan
is dit een troef;
Vertrouwd zijn met GMP-richtlijnen (Good Manufacturing Practices) en
SOP’s (Standard Operating Procedures) is een troef;
Je kan vlot overweg met MS Office pakket
Talenkennis: Nederlands, Frans en degelijke kennis van Engels;
Je werkt nauwgezet en kwaliteitsbewust;
Je bent gestructureerd en weet prioriteiten te stellen;
Je hebt een proactieve en alerte houding (wijzigingen inzien);
Je bent leergierig en positief ingesteld;
Je stelt je flexibel op naar werkuren toe (ploegen- en zaterdagwerk)

Het aanbod / Notre offre / What we offer
Je werkt in een hoogtechnologische en moderne werkomgeving.
Onze klant biedt een competitief loon, groeps- en
hospitalisatieverzekering, maaltijd- en ecocheques.
Bovendien is er een interessante verlofregeling met extra
vakantiedagen.
Je start de eerste 6 maanden op interimbasis, maar dit gaat dan
stilzwijgend over naar een contract van onbepaalde duur.

To apply: please send your CV file mentioning reference 1373 at
info@phd-jobs.net Tel.: +44 20 8144 2822
Contact person: Vitaly Pryadka
Web: http://www.phd-jobs.net

