Technieker elektromechanica of
automatisatie
Optie automatisatie
Onze brouwafdeling is het kloppende hart van onze brouwerij. In deze afdeling werd onlangs
flink geïnvesteerd en werken we met state-of-the art productiesystemen. Geen mensen meer
nodig? Natuurlijk wel! Het is precies de verantwoordelijkheid van onze technische medewerkers
alles vlot te laten lopen zodat onze brouwers een hele reeks Premium Bier Merken brouwen voor
zowel de Belgische als de internationale markt. (vb Stella, Leffe, Jupiler, Cubanisto,…)
Naast de brouwafdeling, overzie je ook alle automatisatieprocessen op vlak van Energy en
Fluïda. Op die manier werk je mee aan het realiseren van onze doelstellingen ‘Better World’ rond
energiezuinig produceren.

Optie elektromechanica algemeen
Als electro-mechanieker ben je van alle markten thuis. Je krijgt een kick van machines die altijd
goed draaien door het preventief en correctief onderhoud dat je nauwgezet en met oog voor
detail uitvoert. Bij langdurige pannes wordt je ook als expert geconsulteerd door de
storingstechniekers. Aangezien we in een sterk geautomatiseerde omgeving werken, los je
zowel mechanische als elektrische problemen op en komt kennis van PLC ook goed van pas.
Je job draait echter niet alleen rond correctief onderhoud: vaak voorkomende problemen worden
geanalyseerd en je gaat 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.
Als je aan volgende vereisten voldoet, willen we je graag verwelkomen als nieuwe collega:
-

Je hebt een bachelor Electromechanica, gelijkwaardig door ervaring. Ervaring is geen
must, maar we verwachten dan wel dat je dit ruimschoots compenseert met een
enthousiaste houding en een sterk leervermogen.

-

Je bent een teamplayer maar kan ook zelfstandig werken.

-

Je bent bereid te werken in een 3-ploegen stelsel

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 zeer competitief verloningspakket met tal van extra legale
voordelen.
Voel je je aangesproken? Solliciteer dan nu door je CV te versturen naar:
jobsbrouwerijleuven@ab-inbev.com

