PB Gelatins / PB Leiner is een belangrijke speler op het gebied van
gelatine productie en de site in Vilvoorde kan bogen op een
succesvolle geschiedenis die al startte in 1880. Sinds 1964 maakt PB
Gelatins deel uit van de Tessenderlo Group, een internationale
chemie groep die 5.200 mensen in meer dan 100 locaties tewerkstelt.
Gelatine is binnen de groep een wereldwijd groeiende tak, met
productie en verkoops- activiteiten in alle continenten. De Vilvoorde
plant (die zo’n 10.000 ton gelatine / jaar produceert en 220
medewerkers telt) speelt hierin een echte voortrekkersrol.

Voor het versterken van de onderhoudsafdeling in Vilvoorde, kijken
wij momenteel uit naar een:

Reliability Engineer
(Vilvoorde - full time – m/f)
Functie-omschrijving
ü Je onderzoekt de elektrische en mechanische storingen
teneinde alle problemen tot op het bot uit te spitten en de
grondoorzaken van alle falingen te bepalen.
ü Je voert risico-analyses uit op elektrische en mechanische
installaties en overwaakt de toepassing van de AREI
voorschriften.

ü Je bewaakt het toepassen en borgen van de geldende
milieu- en veiligheids- voorschriften, en je analyseert de KPI’s
ter identificatie van verbeter- mogelijkheden. Je past hierbij
Route Cause Analyse en andere gangbare risico- analysetechnieken toe.
ü Je ondersteunt het predictief en preventief onderhoud,
evenals de introductie van Condition Based Monitoring.
ü Je geeft technische ondersteuning en voert
storingsanalyses uit in samenwerking met de onderhouds- en
productieteams.
ü Je volgt de projecten van de engineeringafdeling mee op in
functie van de onderhoudbaarheid en de standaardisatie van
onderdelen.

Profiel
üJe bent een MSc Engineering, met specialisatie in Elektriciteit,
Elektromechanica, Mechanica of Werktuigbouwkunde ...
ü Kennis van SAP, HACCP, ATEX, RCA, RCM, CBM, .. is een
pluspunt
ü Je hebt minimaal vijf jaar relevante professionele ervaring
in een industriële omgeving; bij voorkeur voeding, chemie of
pharma
ü Je hebt een uitstekende kennis van elektrische installaties
en van de geldende voorschriften
ü Je bent zeer analytisch en kan gestructureerd en
projectmatig werken

ü

Je bent pragmatisch en hands-on ingesteld

ü

Je bent communicatief en kan mensen coachen

ü Je bent een teamspeler en kan de samenwerking tussen
departementen faciliteren en mee coördineren

Aanbod
PB Gelatins biedt een zeer competitief salarispakket in
verhouding met je professionele kennis en ervaring; en dit alles
binnen een dynamische en internationale omgeving.
Geïnteresseerd? Je kan je voor min. 80% in dit profiel herkennen?
Dan zien wij jouw cv met vermelding van dit dossiernr.: “1073”
graag ASAP tegemoet op e-mail: info@phd-jobs.net
Web: http://www.phd-jobs.net

