GROUP MICHIELS ADVANCED MATERIALS in ZELE zoekt
2 TECHNISCH OPERATOR
Functieomschrijving
Group MAM werft twee technische operatoren aan voor een nieuwe productie voor het produceren
van sputterproducten (vacuüm depositie/vacuüm technologie).
De opbouw van de productie installatie is voorzien in voorjaar 2018 in Zele (Wijnveld - zie
tewerkstellingsadres).
De eerstkomende maanden moeten voorbereidende werken gebeuren (inventarisatie, opleiding,
voorbereiden installatie en onderdelen). Deze voorbereidende werken gaan door in Sint-Niklaas
(Oostjachtpark 11a, Umisol).
Dat betekent dat wie nu bij het team komt de opbouw meemaakt van bij de start!
Je staat dan in voor:
•
•
•
•

instellen, onderhouden en begeleiden van de productielijn
snelle en doeltreffende tussenkomst bij pannes, storingen of productieproblemen
opmerken en rapporteren van procesafwijkingen
geven van voorstellen voor het verbeteren van rendement, kwaliteit en veiligheid

Profiel
Je kan ons team versterken indien je
•

•
•
•
•

Beschikt over een technische opleiding: HBO5 of A2 elektromechanica, elektronica,
elektriciteit, mechanica, of equivalent door ervaring. Kennis van of ervaring met
vacuümtechnologie is een plus.
Bereid bent om in een wisselend ploegenstelsel te werken op termijn
Hands-on, leergierig en positief ingesteld bent
Oog voor detail hebt
Beschikt over goede kennis van het Nederlands, kennis van Engels is een plus.

Jobgerelateerde competenties
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Preventief of correctief basisonderhoud van machines of uitrustingen uitvoeren
Controleren of de installaties werken en veilig zijn
De parameters van de machines en uitrusting controleren (temperatuur, druk, debiet, ...)
Afwijkingen identificeren en bijstellen
Productiegegevens van installaties opvolgen, analyseren en bijsturen
Gegevens voor productieopvolging registreren De informatie doorgeven aan de betrokkenen
De netheid van de installaties en controleapparatuur controleren en onderhouden (reactor,
distillatiekolom, pH-meter, ...)
Onderdelen, machine-uitrustingen, … monteren of demonteren
Stalen nemen van stoffen of producten, een referentie geven en voor analyse registreren
De hoeveelheid, de conformiteit en de beschikbaarheid van de grond- en reactiestoffen
controleren (natrium, zuren, chloor, silicium, ...)

Persoonsgebonden competenties
•
•
•
•
•
•
•

Leervermogen hebben
Regels en afspraken nakomen
Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
Zin voor nauwkeurigheid hebben
Resultaatgerichtheid
Zelfstandig werken
Creatief denken (Inventiviteit)

Vereiste studies
• Hoger beroepsonderwijs (HBO) Industriële elektronica
• Hoger beroepsonderwijs (HBO) Mechanica
• Hoger beroepsonderwijs (HBO) Elektromechanica
• Hoger beroepsonderwijs (HBO) Elektriciteit - Elektronica

of gelijkwaardig door ervaring.
Talenkennis : Nederlands (zeer goed)
Werkervaring : Beperkte ervaring ( < 2 jaar )
Rijbewijs : B
Contract
• Vaste Job
• Contract van onbepaalde duur
• Voltijds

Plaats tewerkstelling : Poldergotestraat 24, 9240 ZELE
Aanbod
•
•
•
•

een uitdagende job in een hoogtechnologische en dynamische omgeving
een competitief salaris, voltijds contract van onbepaalde duur volgens PC 116 (chemische
sector, inclusief bijbehorende extralegale voordelen)
een degelijke opleiding
meegroei mogelijkheden met een opstartende productie

Solliciteer nu. Stuur uw CV naar plant manager Griet De Winter via e-mail naar
griet@groupmam.com of via brief naar Group M.A.M., Bakkerstraat 89, 9240 Zele.

