Jij kent waarschijnlijk wel Stella Artois®, Jupiler®, Leffe® en Hoegaarden® maar wist je dat
deze biermerken slechts een klein aandeel zijn van de meer dan 200 producten van
AB InBev? Wij zijn de grootste bierbouwer ter wereld en zijn voortdurend op zoek naar
nieuw talent.
Graag stellen we jou de vacature van smeerder voor in onze verpakkingsafdeling in de
brouwerij van Leuven.

Smeerder
Als smeerder ben je verantwoordelijk voor het periodiek smeren van alle roterende machines,
het uitvoeren van oliewissels en het controleren van roterende machines. Je staat ook in voor
het herstellen en onderhouden van de automatische smeerinstallaties. Dit alles om ervoor te
zorgen dat onze machines altijd in topconditie zijn.
Je job draait echter niet alleen rond preventief onderhoud: wanneer je problemen vast stelt,
maak je hiervoor correctieve orders aan. Vaak voorkomende problemen worden geanalyseerd
en je gaat samen met je collega’s actief op zoek naar manieren om deze in de toekomst te
vermijden. Omdat we samen meer kunnen dan alleen, zijn we op zoek naar medewerkers die
ervan houden om kennis te delen met hun collega’s om zo samen tot nog betere resultaten te
komen.
Je begrijpt het al, in deze job is geen dag dezelfde!
Ben je getriggerd door bovenstaand gevarieerd en uitdagend takenpakket? Als je aan volgende
vereisten voldoet, willen we je heel graag ontmoeten:
-

Je hebt een technische opleiding gevolgd of relevante werkervaring, minimum ervaring
met smeren vereist.

-

Je bent nauwkeurig en oplettend, positief ingesteld en ondernemend, kortom je bent een
ideale teamgenoot.

Wij bieden je een uitdagende en gevarieerde job binnen een team van medewerkers die even
gepassioneerd bezig zijn met techniek als jijzelf. Daarnaast garanderen we je uitstekende
carrière mogelijkheden en een competitief verloningspakket met tal van extra legale voordelen.
Voel je je aangesproken? Dan kijken wij er alvast naar uit om jou te ontmoeten!
Solliciteren kan door je CV en motivatiebrief te sturen naar jobsbrouwerijleuven@AB-Inbev.com

