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 Mechanica
Bedrijfsnaam:

INEOS Styrolution Belgium NV

Uiterste sollicitatiedatum:

Reageer zo snel mogelijk

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
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JOUW JOB BIJ INEOS STYROLUTION
Als Onderhoudstechnieker Mechanica zorg je voor het onderhoud en de herstellingen van
mechanische onderdelen van onze chemische installaties. Je staat in voor het voorkomen of
oplossen van storingen in het productieproces en bent verantwoordelijk voor een goede en
veilige werking van de installaties. Meer concreet betekent dit:
• Je stelt diagnoses i.v.m. storingen aan mechanische delen van de installatie en zorgt
voor een adequate oplossing. Hierbij sta je in continu overleg met je collega’s en
leidinggevenden.
• Je zorgt voor schriftelijk rapportering over de uitgevoerde werkzaamheden.
• Je verzorgt preventief onderhoud van de mechanische componenten.
• Je werkt mee aan verbeteringsvoorstellen om het werk efficiënter, gemakkelijker en
veiliger te laten verlopen en de storingen aan de installaties te voorkomen.
• Je kan hierbij rekenen op tal van opleidingen, documentatie én de ervaring van jouw
collega’s.

JOUW PROFIEL
Motivatie, technische affiniteit, gezonde nieuwsgierigheid en verantwoordelijkheidszin zijn
kenmerkend voor jou? Misschien ben jij binnenkort onze nieuwe collega! Wat verwachten wij
van jou?
• Je ben een teamgerichte, enthousiaste collega die bijdraagt aan een toffe werksfeer.
• Technische interesse en inzicht zijn voor jou vanzelfsprekend, waardoor je snel nieuwe
zaken oppikt.
• Je beschikt over een kritische, nieuwsgierige blik en je hebt een neus voor leerkansen.
• Je kijkt er naar uit om bij te leren en kennis op te bouwen, die als basis kan dienen voor
jouw verdere ontwikkeling binnen de organisatie.
• We vragen een flinke portie verantwoordelijkheidszin en veiligheidsbewustzijn. Je werkt
immers in een chemische omgeving!
• Je bekijkt het analyseren en oplossen van problemen als een uitdaging en houdt hierbij het
hoofd koel.
• Je bent iemand die graag de handen uit de mouwen steekt, je doet je werk met plezier en
werkt mee aan de continue verbetering van de werkprocessen.
• Je bent in het bezit van een middelbaar of bachelordiploma elektromechanica, of bent
gelijkwaardige door ervaring.

WAT KUNNEN WIJ JE BIEDEN
Werken voor INEOS Styrolution betekent werken voor een wereldspeler in volle ontwikkeling.
Een bedrijf dat resoluut voor groei gaat, en dat jou laat meegroeien. Je werkt er samen met
fantastische mensen in geëngageerde teams, die trots zijn op hun job!
Trouwens, wist je dat je ons in de haven gemakkelijk kan bereiken met het bussennetwerk?
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SOLLICITEREN
Voel jij de juiste chemie? Solliciteer dan via www.ikwordstyrolution.be Wij nemen graag de tijd
om jouw kandidatuur grondig te bekijken.
Heb je nog vragen? Dan kan je terecht bij Lynn Van Hoof | Tel.: 03/700.80.23 | Email:
lynn.van.hoof@ineos.com
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