Procter & Gamble is een wereldwijde producent van een zeer uitgebreid gamma aan consumenten-producten zoals Fairy,
Ariel, Dreft, Gillette, Pampers... Voor onze volledig geautomatiseerde warehouse in Mechelen zijn we op zoek naar Technisch
Talent:

Elektromechanieker automatische warehouse m/v
ELEKTROMECHANIEKER automatische warehouse m/v
Als elektromechanieker heb je veelzijdige verantwoordelijkheden zowel elektrisch, mechanisch als meet-en regeltechnisch gerelateerd,
zoals:
- Je bent verantwoordelijk voor het oplossen van problemen in geval van pannes in het vol-automatische magazijn evenals de
automatische transportbanden
- Je zal predictieve onderhoudsactiviteiten uitvoeren op alle gebieden (mechanisch, elektrisch)
- Je helpt het team om technische stops op te lossen en te voorkomen
- Je ontwikkelt jezelf door middel van interne training en initiatief tot een zelfstandige technieker na opleidingsperiode
- Je bent technisch aangelegd en kan mechanische aanpassingen uitvoeren (lassen, slijpen, plooibank, boren, ...)
- Je kan elektrische fouten zoeken en oplossen
- Je kan sensoren installeren, vervangen en bijregelen zoals optische-, ultrasone-, magneetsensoren, ...
- Je bent bereid om on-the-job bij te leren en toont een hands-on mentaliteit
- Je bent gemotiveerd en leergierig
- Je brengt mogelijke verbeteringen aan zowel op technisch als proces vlak
- Je bent bereid om in een 5-ploegenstelsel te werken
- Kennis van PLC (Allen Bradley) is een pluspunt

PROFIEL
Je hebt een Bachelor of A2 diploma in een technische richting (mechanisch/elektrisch), Feeling voor techniek is een absolute must!

DOORGROEIMOGELIJKHEDEN
Naarmate je technische capaciteiten en leadership capaciteiten evolueren, kan je doorgroeien naar Lead Elektrotechnieker, Technische
Team Leader, Team Coordinator, ...

AANBOD EN VOORDELEN
Je vervult een afwisselende functie en krijgt de kans om je technisch talent verder aan te scherpen. Interne- en externe trainingen zullen
je hierbij helpen. Bovenop een competitief loon krijg je een ploegenpremie en een ruim pakket aan extralegale voordelen. De toffe
werksfeer maakt het rijtje compleet.Naast de dagelijkse technische ondersteuning kan je je passie zeker kwijt in projectwerk (innovatie,
systems,..)

WIL JE DE STAP ZETTEN?
Stuur je CV door naar mechr.im@pg.com of per post (zie adres tewerkstelling, tav de personeelsdienst). Word uitgenodigd, toon ons je
talent en neem deel aan ons recruteringsproces ! Na het succesvol afleggen van een persoonlijkheidstest, een redeneringstest en 3
interviews bieden wij je de kans om te starten in een héél dynamisch en groeiend bedrijf!

PLAATS TEWERKSTELLING
PROCTER & GAMBLE MANUFACTURING, Hombeeksesteenweg 323, 2800 MECHELEN

