MEMBER OF THE EFICO GROUP
A LEADING SUSTAINABLE LOGISTICS SERVICE CENTER IN THE PORT OF ZEEBRUGGE

VACATURE
TECHNIEKER - A2 ELEKTROMECHANICA (M/V)
SEABRIDGE NV is een innovatief en dynamisch dienstencentrum voor opslag, behandeling en distributie
van groene koffie in het havengebied van Zeebrugge en is op zoek naar een technieker voor zijn technische
installaties.

FUNCTIEBESCHRIJVING
- U maakt deel uit van een onderhoudsteam dat zorgt voor de onderhoudsactiviteiten van een logistieke
site met productiezone voor ontvangst, bewerking, opslag en distributie van groene koffie.
- In samenwerking met uw collega’s van het onderhoudsteam dient u te waarborgen dat technische
installaties, gebouw en omgeving op regelmatige basis gecontroleerd, hersteld en onderhouden worden
op een kostefficiënte wijze.
- U staat in voor een optimale werking van het machinepark.
- U staat in voor het analyseren en oplossen van ongeplande machinestoringen.
- In opdracht van uw diensthoofd, zorgt u samen het het onderhoudsteam voor een goede uitvoering van
de werken. Door analyse denkt u mee aan technische optimalisaties ter minimalisatie van onderhoudskosten en verhoging van de performantie.
- U geeft technische ondersteuning aan het productieteam indien noodzakelijk.
- Indien nodig helpt u bij de productie.
- U zorgt eveneens voor de documentatie en registraties van het onderhoud.
- U werkt in een 3-ploegenstelsel (geen weekend- of nachtwerk).

PROFIEL
- A2 electromechanica met oog voor veiligheid en kwaliteit of evenwaardige opleiding.
Bij voorkeur specialisatie mechanica of elektromechanica.
- U heeft kennis van elektrische schakelingen/componenten er ervaring met PLC (niet programmeren).
- U heeft verantwoordelijkheidszin, bent communicatief en een teamspeler.
- U kan zich vlot uitdrukken in het Nederlands en het Engels.
- U bent flexibel, hebt een hands-on mentaliteit en kan zelfstandig werken.
- U deelt graag uw kennis en bent positief ingesteld.
- U beschikt over een heftruckrijbewijs of bent bereid deze opleiding te volgen.

ONS AANBOD
- Een dynamische werkomgeving (plaats tewerkstelling: Koffieweg 10, 8380 Zeebrugge)
- Arbeidscontract
- Competitief loon met extra-legale voordelen

CONTACT INFO
SEABRIDGE NV - www.seabridge.eu
Koffieweg 10, 8380 Zeebrugge
Mieke Merlevede - mieke.merlevede@seabridge.eu - +32(0) 50 36 70 80

