Hydro is wereldwijd een toonaangevend bedrijf in de aluminiumindustrie en stelt méér dan 35.000 mensen te werk in 40
landen. Met meer dan een eeuw ervaring in hernieuwbare energie, technologie en innovatie zet Hydro zich in om de
leefomgeving van zijn klanten en gemeenschappen te verbeteren en een duurzame toekomst te creëren met innovatieve
aluminiumoplossingen. De business area ‘Extruded Solutions’ telt 8 fabrieken in de Benelux, die de klanten een breed scala
oplossingen aanbieden in extrusie, fabricatie, en oppervlaktebehandeling. Hydro in Lichtervelde, met z’n 400 medewerkers,
focust op de ontwikkeling en productie van gelaste buizen enerzijds en extrusieprofielen voor treinen, CT-scanners,
windmolens,…anderzijds.
Voor deze extrusieplant in Lichtervelde (150 medewerkers) zoeken we momenteel (m/v) versterking voor onze
onderhoudsafdeling:

MAINTENANCE ENGINEER
Je functie:
-

-

Je bent mede verantwoordelijk voor de werkvoorbereiding en zorgt voor de noodzakelijke planning, middelen,
mensen en uitrusting zowel bij onderhoud, preventieve werken als projecten: beheer interventies in RIMSES/SAP,
offertes aanvragen, opvolgen van de werken, …
Je onderzoekt technische problemen (mechanisch, hydraulisch, elektrisch, PLC) op een grondige wijze, draagt
duurzame oplossingen aan en implementeert deze concreet in de productie.
Je bent steeds alert voor mogelijke verbeteringen in technieken en uitrusting, en staat in nauw contact met de
werkvloer.
Je documenteert administratief nauwgezet de installaties en de optimalisatie ervan, inclusief CAD-tekeningen.
Je fungeert op termijn als back-up voor de maintenance supervisor en voor de maintenance & engineering
manager, aan wie je rapporteert.

Je profiel:







Je genoot een hogere technische opleiding (bachelor, ingenieur) en je hebt een sterke interesse en eventueel reeds
enige ervaring in een industriële omgeving.
Je bent een gedreven technicus met een brede belangstelling (elektriciteit, mechanica, automatisatie, hydraulica,
energie,…) eerder dan een vakspecialist.
Je bent proactief, sterk analytisch, en je bezit een sterk probleemoplossend vermogen.
Je bent hands-on en graag op de werkvloer aanwezig.
Je spreekt/schrijft vlot Engels, je bent administratief sterk en gericht op efficiëntie door optimaal gebruik van ICT.

Ons aanbod:




Een polyvalente functie met veel verantwoordelijkheid en afwisseling.
Een competitief salarispakket en aantrekkelijke voordelen die je inzet en ervaring valoriseren.
Uitgebreide opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden van een multinational, wereldleider in zijn domein.

Interesse ?
Contacteer Jan Vandenhende via jan@hr-management.be, meer info via 0477-328534. We garanderen een snelle, discrete
en professionele behandeling van uw kandidatuur. Bezoek onze websites: www.hydroextrusions.com, www.hydro.com.

