Junior Technician – Ondersteuning Magazijn
Net afgestudeerd of op zoek naar een leuke stageplaats (met werkgarantie) en zin in een uitdagende
job? We nemen de tijd je kennis te laten maken met onze producten. Je wordt goed omringd en krijgt
een uitgebreid opleidingstraject. Hierna ben je helemaal klaar om zelfstandig de machines op te starten
en de werkplaats te beheren en indien noodzakelijk, als service engineer onze klanten te bezoeken.
Beschrijving van de functie :







Je bent mede verantwoordelijk voor intern opstarten van de installaties, onderhoud en de
reparatie van binnengebrachte apparatuur voor de productgroepen coding/labeling/packaging.
Je werkt steeds in-house bij Presa te Overijse.
Indien nodig spring je bij om de magazijnier te ondersteunen bij de controle van binnenkomende
goederen, het plaatsen van de goederen op de juiste locatie in het magazijn en zendingen naar
klanten.
De werkzaamheden zijn gevarieerd en richten zich enerzijds op mechanische en
elektrotechnische en anderzijds op logistieke taken.
Je maakt deel uit van een gespecialiseerd team.

Kortom, een uitdagende, gevarieerde baan waarbij jouw vakdeskundige kennis van het productassortiment doorslaggevend is voor het succes bij de klanten.
Gewenst profiel :







Je hebt net een elektromechanische, mechanische of elektrotechnische opleiding voltooid (of zit
in het laatste jaar), of hebt de juiste instelling en affiniteit met techniek.
Je bent enthousiast en hebt een hoog verantwoordelijkheidsgevoel.
Je bent bij voorkeur tweetalig (Nederlands en Frans).
Je bent in bezit van een B-rijbewijs.
Je woont bij voorkeur in de regio.

Wij bieden :







Uitstekende arbeidsvoorwaarden en een full-time arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.
Een goed gestructureerd werkkader en een degelijke ondersteuning tijdens de inwerkperiode.
Een uitdagende functie en een ruime verantwoordelijkheid.
Volop bewegingsruimte in je dagelijks werk.
Een afwisselende job in een dynamische ploeg.

Meer informatie?
Stuur je CV naar mpeeters@presa.com en neem contact met ons op 02/657 02 22.
Wij zullen jouw kandidatuur met de nodige aandacht bestuderen.

