
zoekt 4 gemotiveerde mensen voor:

OFFSHORE SERVICE ENGINEER M/V 
(regio Brugge)

JOBDAG 9 MAART 2016 om 14u

VOORAF inschrijven via jobs.be@e-crane.com

E-Crane Offshore Services is een sterk groeiende business unit binnen de E-Crane Worldwide Group of Companies. Vanuit onze 
vestiging in Adegem staan wij in voor het onderhoud van kranen op offshore windmolens op de Thornton Bank voor de Belgische Kust. 
Op professionele wijze werken wij er aan een optimale dienstverlening voor onze klanten. Door de groeiende vraag is er op dit 
moment ruimte voor uitbreiding van ons team. Daarom zijn we dringend op zoek naar jou (m/v) om ons team te komen versterken. 
 
Wat houdt het werk in? 
Tijdens het vaarseizoen, van 1 april tot 30 september ben je als Offshore Service Engineer met je team zowat 70% van je tijd offshore 
actief. Dagelijks vertrek je uit Oostende richting de Thornton bank waar je taak bestaat uit onderhoud en herstellingen van 
geïnstalleerde machines. Buiten het vaarseizoen, word je onshore ingezet in de productie van E-Crane en zullen je taken bestaan uit 
assemblage en onderhoud van hydraulische overslagmachines. Dit doe je niet alleen in de werkplaats maar ook op locatie bij de 
klanten. Korte verplaatsingen naar het buitenland behoren tot de mogelijkheden. 
 
Kerntaken en verantwoordelijkheden: 
• Inspecteren, onderhoud en herstellen van kranen op offshore windmolens en opstellen van inspectierapporten. 
• Zelfstandig oplossen van problemen en storingen. 
• Wekelijkse rapportering van de uitgevoerde werkzaamheden/inspecties aan de klanten en de Operations & Maintenance 

Manager. 
• Veiligheidsbewust werken met respect voor de strenge milieu-eisen. 
 
Wat verwachten we van jou? 
• Je bent enthousiast en energiek en genoot een technische opleiding in een elektrische en/of mechanische richting. Je hebt 

kennis van hydraulische systemen en in het bezit van een A2 of A3 diploma. 
• Je verkeert in goede fysieke conditie, werken op hoogte en op zee vormen voor jou geen probleem. 
• Werkervaring in een vergelijkbare functie is een pluspunt. 
• In het bezit van GWO of Bosiet certificaten is een pluspunt. 
• Indien nodig, beschikbaar tijdens weekends en avonduren (beurtrol). 
• Je bent in het bezit van rijbewijs B, rijbewijs C is een pluspunt. 
• Goede kennis van het Nederlands en Engels (mondeling en schriftelijk). 
 
Wat mag je van ons verwachten?  
• Een zeer gevarieerde job binnen een explosief groeiende business unit. 
• Goede salariëring en extralegale voordelen. 
• Interne en externe opleidingen en trainingen. 
• Doorgroeimogelijkheden. 
 
Zijn dit jouw kwaliteiten? Ben je enthousiast? 
Je vindt het een uitdaging om zowel zelfstandig als in teamverband je taken te vervullen en je behoudt overzicht en rust in hectische 
situaties. Je hebt een proactieve houding, hands-on-mentaliteit, je bent klantvriendelijk en accuraat. 
 
Stuur dan snel jouw sollicitatiebrief voorzien van CV naar jobs.be@e-crane.com 
Of per post naar Indusign NV/E-Crane Worldwide, t.a.v. Patricia Chaves d’Aguilar, Koekoeklaan 55, 9991 Adegem  
 
Meer informatie over E-Crane Offshore Services vind je op www.e-crane.com 
 


