E-CRANE WORLDWIDE

Manufacturer of high capacity bulk material and scrap handling cranes

Koekoeklaan 53 - 9991 Adegem - T: +32 (0)9 378 04 44

Voor onze werkplaats zijn wij op zoek naar :
SERVICE TECHNIEKERS (M/V)
E-Crane Worldwide is een
toonaangevende constructeur
van hydraulische overslagkranen
die wereldwijd actief is in
bulk & scrap handling solutions.
In onze vestiging te 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.

Indusign NV/E-Crane Worldwide is een toonaangevende constructeur van
hydraulische overslagkranen 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 service technieker 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:
Praktische ingesteldheid en je bent een creatieve probleemoplosser met ruimtelijk
inzicht.
Goede rapportering van de uitgevoerde werkzaamheden/inspecties aan klanten,
Operations Manager & Service Manager.

Interesse ?
Mail dan jouw
sollicitatiebrief en cv naar
Mevr. Patricia Chaves d’Aguilar
patricia@e-crane.com
Steeds volgende code vermelden
16/1123-02/IN

Wat verwachten we van jou?
Je bent op korte termijn beschikbaar en woont binnen een straal van 25 km.
Je bent enthousiast, energiek en je hebt een brede technische interesse.
Enige ervaring in een productie- en/of projectomgeving is een pluspunt.
Het gebrek aan ervaring kan door een schoolverlater gecompenseerd worden
door zijn leergierige ingesteldheid.
Naast een goede kennis van elektriciteit, heb je ook een goede kennis van mechanica
en hydraulica.
Je bent beschikbaar voor wachtdienst (24/7) in een beurtrol-systeem. Indien nodig,
ben je beschikbaar tijdens het weekend en avonduren.
Je bent bereid om wereldwijd te reizen in teamverband om serviceopdrachten uit
te voeren.
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 leuk werkklimaat met gemotiveerde collega's.
Een zeer gevarieerde job waarbij de verantwoordelijkheden met u meegroeien.
Interne en externe opleidingen en trainingen.
Salaris is in verhouding met jouw ervaring, inzet en bekwaamheid.
Extralegale voordelen.
Zijn dit jouw kwaliteiten?
Je vindt het een uitdaging om zowel zelfstandig als in teamverband je taken te
vervullen.
Je behoudt overzicht en rust in hectische situaties.
Je hebt een proactieve houding en hands-on-mentaliteit.
Je bent klantvriendelijk en accuraat.
Ben je enthousiast?
Stuur jouw sollicitatiebrief voorzien van CV naar patricia@e-crane.com of per post naar:
NV Indusign, t.a.v. Mevr. Patricia Chaves d’Aguilar, Koekoeklaan 53, 9991 Adegem.
Kandidaten zonder vermelding van code 16/1123-02/IN worden niet weerhouden.

