
zoekt 4 gemotiveerde mensen voor:

SERVICE ENGINEER M/V 
(regio Meetjesland)

JOBDAG 16 MAART 2016 om 14u

VOORAF inschrijv
en via jobs.be@e-crane.com

E-Crane Worldwide is een toonaangevende constructeur van hydraulische overslagmachines die wereldwijd actief is in bulk & scrap 
handling solutions. In onze vestiging in Adegem assembleren en testen wij onze kranen en staan we in voor het onderhoud van de 
kranen. Op professionele wijze werken wij aan een optimale dienstverlening voor onze klanten. Door de toenemende groei is er ruimte 
voor uitbreiding in ons team. Daarom zijn we op zoek naar jou om ons team te versterken. 

 
Wat houdt het werk in? 
Als productie/Service Engineer bestaan je taken uit assemblage, testen, het inbedrijfstellen van onze kranen. Je zal inspecties, 
onderhoud- en herstellingswerken uitvoeren. Dit doe je niet alleen in de werkplaats maar ook op locatie bij de klanten. 
Verplaatsingen naar het buitenland behoren tot de mogelijkheden.  
 
Kerntaken en verantwoordelijkheden: 
• Zelfstandig oplossen van problemen en storingen. 
• Goede rapportering van de uitgevoerde werkzaamheden/inspecties aan de klanten en de Operations & Maintenance Manager. 
• Veiligheidsbewust werken. 
 
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 elektrische en/of hydraulische systemen en in het bezit van een A2 of A3 diploma. 
• Enige ervaring in een productie- en/of projectomgeving is een pluspunt. 
• Indien nodig, beschikbaar tijdens weekends en avonduren. 
• Wereldwijd inzetbaar en bereid om zelfstandig of in teamverband internationaal te reizen. 
• Beschikbaar voor wachtdienst (24/7) in een beurtrol-systeem. 
• 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 waarbij de verantwoordelijkheden met U meegroeien. 
• Marktconforme 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 53, 9991 Adegem  
 
Meer informatie over E-Crane Worldwide vind je op www.e-crane.com 

 
 


