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Functietitel: Problem Solver
  

 

Problem Solver  
 

Functie inhoud
 

Je fungeert als eerstelijnscontactpersoon bij problemen en storingen aan de automatiseringsprocessen, teneinde een
vlotte herstelling te kunnen garanderen.
Je gaat ter plaatse voor het verhelpen van storingen (bijvoorbeeld blokkage op de conveyor) opdat de logistieke flow
binnen de TVH-Plants optimaal kan verlopen.
Je meldt en beschrijft problemen en storingen aan de gespecialiseerde collega’s technici om deze verder op te lossen.
Naargelang je interesses en capaciteiten sta je mee in voor het onderhouden van mechaniek,...
Je voert algemene routinematige taken uit (bv. bekijken van riemen), alsook sta je mee in voor het correct werken van de
geautomatiseerde systemen.

Profiel
 

Je hebt secundair onderwijs gevolgd of gelijkwaardig door ervaring.
Je bent leergierig en hebt een sterke interesse in techniek.
Je beschikt over een goede fysieke conditie.
Je bent zeer stressbestendig en dynamisch ingesteld.
Je hebt de nodige verantwoordelijkheidszin.
Je hebt een hands-on mentaliteit en bent een echte teamplayer.
Je bent sterk communicatief.
Je hebt een logisch redeneervermogen en bent analytisch ingesteld, waardoor je ordelijk en gestructureerd te werk gaat.
Je beschikt over een goede kennis Nederlands en een basiskennis Frans.
Je hebt een flexibele ingesteldheid ifv. permanentie.  Je werkt sporadisch op zaterdagvoormiddag.

Aanbod
 

Een boeiende, uitdagende en sterk technische job in een internationaal bedrijf met een familiaal karakter waar mensen
centraal staan.
Een dynamisch team, waar initiatief en ondernemerschap gewaardeerd worden.
Een innovatieve, vooruitstrevende en technische omgeving met nieuwe technologieën
Talrijke ontwikkelingsmogelijkheden, o.a. door permanente begeleiding en opleidingen.
Een flexibele arbeidsregeling met aandacht voor een goed evenwicht tussen werk en privé.
Een aantrekkelijk loon, aangevuld met extralegale voordelen zoals hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques,
bedrijfsrestaurant, ...
Tijd voor werken en plezier dankzij het sport- en feestcomité.

 
Meer info of vragen?
 
 
Neem gerust contact op met Caroline Van Parys via caroline.van.parys@tvh.com of +32 56 43 41 04.
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Om onmiddellijk te solliciteren, klik dan op de 'solliciteer nu' knop.


