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):

Storingstechnieker
Industriële Elektriciteit en Automatisatie
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Als Storingstechnieker Industriële Elektriciteit en automatisatie ben je verantwoordelijk voor het efficiënt
oplossen van elektrische en automatisatie gerelateerde problemen om zodoende een maximale
beschikbaarheid van de productielijnen te kunnen garanderen
Van jou wordt verwacht dat je geen problemen hebt met:
o Het lezen van elektrische schema’s;
o Het uitmeten van elektrische stroomkringen;
o Het doorgronden van PLC programma’s;
o Het monitoren van PLC programma’s in het kader van het storing zoeken;
o Het uitvoeren van isolatiemetingen van motoren en installaties;
o Het instellen van frequentieregelaars;
o enz…
Elektrische of besturingstechnische aanpassingen aan productielijnen als gevolg van modificaties,
uitbreidingen, nieuwe machines behoren tevens tot jou domein
Je werkt ook actief mee aan het onderhoud van de elektrische infrastructuur;
Naast het elektrisch onderhoud van industriële installaties schrikken kleine mechanische taken je niet af.
Je staat in voor het up to date houden van de elektrische documentatie (tekeningen, programma’s);
Samen met de andere collega’s van de productievestiging til je de werking van de vestiging naar een hoger
niveau.
Continu verbeteren is voor jou een vanzelfsprekendheid;
Je rapporteert aan de Electrical Engineer;

Profiel
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent in het bezit van een diploma Hoger secundair onderwijs, richting elektrotechnieken of een
professionele Bachelor elektriciteit/automatisatie;
Je gaat werken in een 2-ploegensysteem;
Je hebt een vijftal jaren ervaring in een dergelijke functie;
Je bent vertrouwd met PLC-technieken Siemens S5 en S7;
Je durft initiatief nemen om resultaten te bereiken en je staat stevig in je schoenen waardoor je goed om
kan met stressvolle situaties;
Je flexibiliteit maakt dat je open staat voor veranderingen en deze ook zelf durft te initiëren;
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;
Veiligheid is voor jou een vanzelfsprekendheid;

•

Je kan uitstekend zelfstandig werken, maar je vindt teamwerk eveneens zeer belangrijk.

Aanbod
•
•
•

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

Interesse? Stuur je CV en motivatiebrief naar Carine Delaere - carine.delaere@marlux.com - tel. 013/679 148.

