Marlux, met hoofdzetel in Tessenderlo, is als producent van kwaliteitsvolle terrastegels,
sierbestrating en tuinafwerking één van de belangrijkste spelers binnen het tuinsegment.
Marlux maakt deel uit van de CRH groep , een wereldspeler in bouwmaterialen, gefocust op
leadership, waarbij efficiëntie en klantgerichtheid centraal staan. Er wordt voortdurend geïnvesteerd
in R&D en een up-to-date machinepark, trends in het vakgebied worden op de voet opgevolgd zodat
snel kan worden ingespeeld op nieuwe behoeftes.
Meer info? Surf naar www.marlux.com
Voor onze vestiging te Tessenderlo zijn wij op zoek naar een (m/v):

Reliability Engineer
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Als Reliability Engineer ben je verantwoordelijk voor het analyseren van operationele onderhoudsdata zoals
o.a. OEE rapporten.
Je staat voor het analyseren van de oorzaken van technische problemen en het structureel oplossen ervan.
Je doet concrete voorstellen voor technische verbeteringen met betrekking tot het verhogen van de
bedrijfszekerheid en het verlagen van de onderhoudskosten.
Je staat in voor het opstellen van onderhoudsplannen (preventief, correctief en curatief onderhoud) middels
risicobeheersmethodieken.
Je bent de persoon die ombouwschema’s en werkprocedures gaat opstellen en je inventariseert de
onderhoudsdata.
Je gaat de vergaderingen met continue verbeter teams voorzitten.
Je draagt actief bij aan de veiligheid binnen het bedrijf.
Samen met de andere collega’s van de productievestiging til je de werking van de vestiging naar een hoger
niveau.
Je rapporteert aan de Maintenance Manager.

Profiel
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent in het bezit van een diploma bachelor in de onderhoudstechnologie of elektro mechanica
gespecialiseerd in onderhoud of asset management.
Je hebt 5 jaar ervaring als Reliability Engineer.
Je hebt een analytisch denkvermogen.
Je hebt de nodige kennis op gebied van procesoptimalisatie zoals Lean 6Sigma, Risk Management (FMEA, …)
Je durft initiatief nemen om resultaten te bereiken , bent pro actief en je beschikt over een gezonde dosis
overtuigingskracht.
Je bent hands-on en hebt een no-nonsense ingesteldheid.
Je bent in staat om zich vast te bijten om een probleem steeds tot een goed einde te brengen.
Je bent vertrouwd met de gangbare software (Excel, Word,…).

Aanbod
•
•
•
•

Een bedrijfscultuur waar initiatief, zelfstandigheid, flexibiliteit en resultaatsgerichtheid sterk gewaardeerd
worden.
Mogelijkheden tot groei en zelfontwikkeling zowel op inhoudelijk als op persoonlijk vlak.
Doorgroeimogelijkheden.
Een marktconform salarispakket met de nodige extralegale voordelen.

Interesse? Stuur je CV en motivatiebrief naar Isabel Clabots - isabel.clabots@marlux.com - tel. 013/679 147.

