Brouwerij St. Bernardus uit Watou is een sterk groeiende familiale brouwerij. Onze bieren worden
verdeeld over het hele land en we exporteren naar een 40-tal landen over de hele wereld.
Wegens sterk verhoogde vraag naar onze bieren voeren we de productie verder op en zoeken
we een gemotiveerde medewerker om ons team te vervoegen.

ONDERHOUDSTECHNIEKER DAG
(m/v/x)
JOBOMSCHRIJVING
Samen met je 2 collega’s van de technische dienst ben je verantwoordelijk voor de goede
werking van ons machinepark:
•
•
•
•

Je staat in voor het preventief onderhoud (zowel elektrisch als mechanisch)
Je detecteert storingen en lost deze zelfstandig op
Je deelt continu info met je 2 collega’s en geeft (o.a. aan operatoren) technische
ondersteuning & uitleg ivm werking van onze machines
Je denkt pro-actief mee aan verbeteringen in het productieproces & doet hierbij
concrete voorstellen

Uitzonderlijk spring je ook bij als operator in de bottelarij.

PROFIEL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent in het bezit van een diploma technisch secundair onderwijs en beschikt over een
goede basiskennis van zowel elektriciteit als mechanica
Ervaring met pneumatiek, motoren, pompen, TIG lassen, draaien, koeltechniek is een
sterke troef
Je werkt oplossingsgericht, nauwkeurig en gestructureerd
Je werkt zelfstandig, dit geeft je veel verantwoordelijkheid en maakt de functie extra
uitdagend
Je bent een teapmplayer: je houdt van overleg/info delen met je collega’s en kan goed
communiceren met oa de operatoren
Je bent stressbestendig
Je stelt je flexibel op om indien nodig eens vroeger te starten/later te stoppen
Op een veilige manier werken draag je hoog in het vaandel
Je beschikt over een heftruckrijbewijs of bent bereid deze opleiding te volgen
Je woont in de nabijheid van Watou (30 minuten) of bent bereid te verhuizen

AANBOD
•
•
•
•

Een voltijdse job tijdens de dag met een vast contract
Een gedegen opleiding met ruimte voor verdere ontwikkeling
Je komt terecht in een stabiel bedrijf met familiale bedrijfscultuur
Een correcte verloning met extralegale voordelen

INTERESSE?

Reageer snel en stuur je cv & motivatiebrief naar: jobs@sintbernardus.be

BR. ST. BERNARD NV
TRAPPISTENWEG 23
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