Puur HR – Mechanisch
werkvoorbereider

Jouw verantwoordelijkheden
Wij, Process Automation Solutions, zijn een onafhankelijke leverancier van
automatiseringsoplossingen in de proces- en manufacturing industrie. Met meer
dan 61 vestigingen verspreid over 16 landen zijn we een sterk groeiende speler
op de markt. Ons Belgisch team bestaat uit zo’n 210-tal experten die alvast klaar
zijn om jou te verwelkomen in ons team.
Voor 1 van onze projecten zijn we momenteel op zoek naar een mechanisch
werkvoorbereider.
Enkele van jouw verantwoordelijkheden die je alleen – of samen met je collega’s zal opnemen:
Je staat in om de technische documentatie van machines of installaties te
actualiseren,
Start-up storingen bij opleveringen van projecten aanpakken, helpen
analyseren, oorzaken bepalen en corrigerende acties vastleggen
Technische ondersteuning en advies geven aan interne diensten en
klanten
Mechanische stukken, onderdelen en systemen op maat laten brengen,
laten vormgeven of laten aanpassen aan de installatie
Klaarmaken van de schetsen/tekeningen voor externe leveranciers
zodat de aankoopafdeling deze kan bestellen en op de gewenste
levertermijn kan bekomen
Stockbeheer van technische materialen
Werkvergunningen voorbereiden, afleveren en toelichten
•…

Jouw profiel
Je bent technisch geschoold en beschikt hierbij minimum over een A2

diploma
Sterke mechanische kennis, noties van pneumatische systemen is een
pluspunt
Ervaring als onderhoudstechnieker of ervaring in een industriële
omgeving is een vereiste
Je beschikt over een VCA-attest en een rijbewijs B
Je hebt sterke communicatie skills waarbij je helder jouw ideeën kan
formuleren
Engagement op lange termijn is belangrijk voor ons

Wat biedt PA Solutions jou?
Naast een brede, afwisselende job met heel wat verantwoordelijkheden
bieden wij jou ook:
Een voltijdse functie in een internationaal groeiend bedrijf
Een mooi verloningspakket met heel wat extralegale voordelen zoals een
groeps- en hospitalisatieverzekering
Een bedrijfswagen inclusief tankkaart
Opleidingen (zowel on the job, intern als extern) zodat je voortdurend zal
bijleren en verder kan groeien
De mogelijkheid om zelf de richting van je carrière te bepalen én een waaier
aan doorgroeimogelijkheden
Een dynamisch en collegiaal team mét een leuke teamspirit
Regelmatige teamactiviteiten zowel met je afdeling als met heel PA
Solutions!
Helemaal overtuigd om te starten bij PA Solutions?
Bezorg ons jouw CV met korte motivatie via jobs.be@pa-ats.com en dan nemen
we heel snel contact op met jou!
http://www.puurhr.be

