SJABLOON – Werken via KdG –
Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be
Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature.

Functietitel: Onderhoudstechnieker
Bedrijfsnaam: Greenyard Fresh Belgium
Uiterste sollicitatiedatum: 22/04/2019
Categorie:
Juiste categorie aankruisen*

Administratie en secretariaat
Creatieve en artistieke beroepen
Financiële en juridische sector
Gezondheidszorg
HR management
ICT en multimedia
Transport, logistiek en distributie
Onderwijs
Sales, marketing en communicatie
Sociale en culturele sector
Techniek, chemie en productie
Andere
Jobevents
Studentenjobs en vrijwilligerswerk

x
x
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Greenyard (Euronext Brussels: GREEN) is een globale marktleider in verse, vriesverse en bereide groenten &
fruit, bloemen & planten. Greenyard bedient een klantenbasis die onder andere de belangrijkste retailers in
Europa omvat en biedt efficiënte en duurzame oplossingen voor klanten en leveranciers door aanbod van
superieure producten, marktleidende innovaties, operationele excellence en een uitstekende dienstverlening.
Onze visie is mensen helpen gezonder te leven door hen te laten genieten van groenten en fruit op elk moment,
op een makkelijke, snelle en aangename manier, met respect voor de natuur.
Greenyard telt meer dan 9.000 werknemers en is actief in 25 landen wereldwijd. Greenyard beschouwt haar
werknemers en de relaties met haar belangrijkste klanten en leveranciers als haar belangrijkste activa die haar
in staat stellen een omzet van ca. € 4 miljard op jaarbasis te realiseren.
Om ons Greenyard Fresh team in Sint-Katelijne-Waver te versterken en de groei verder te ondersteunen
zoeken we een onderhoudstechnieker.
Functieomschrijving
•
•
•
•
•
•

Je verhelpt storingen en defecten aan onze productiemachines.
Je voert preventief onderhoud uit o.b.v. onderhoudsschema’s.
Je registreert correct de door jou uitgevoerde werken en verbruikte onderdelen in het systeem.
Je werkt mee aan de continue verbetering van het machinepark.
Samen met je collega’s zorg je voor een uitstekende dienstverlening.
Door je leergierigheid en je gedrevenheid breid je continu je kennis en ervaring uit.

Profiel
•
•
•
•
•
•

Je volgt een Bachelordiploma in een technische richting, bv. elektriciteit of elektromechanica,…Of je
bent gelijkwaardig door ervaring.
Je bent flexibel, zelfstandig, stressbestendig en werkt zorgvuldig.
Je hecht belang aan veilig werken.
Je werkt in een 2-ploegensysteem
Je werkt 1 zaterdag op 4 na een succesvolle inwerkingsperiode. Afwisselend met je collega’s ben je
van wacht.
Je communiceert vlot in het Nederlands.

Aanbod
•
•
•
•

Contract voor onbepaalde duur en een voltijdse tewerkstelling (38u).
Een doorgedreven interne opleiding.
Een motiverende verloning
Een aangename werksfeer
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Interesse?
Solliciteer dan via onze website of klik op deze link
https://www.greenyard.group/nl/careers/jobs#!/job/nl/186/Onderhoudstechnieker
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