Evonik is wereldwijd in meer dan 100 landen
actief. Klanten uit heel verschillende branches
zoals automotive, coatings, cosmetica, plastics en
farma lopen warm voor onze ideeën. Overtuig
jezelf ook op www.evonik.com.
Evonik Silica Belgium bvba is een marktleider in
speciaalchemie bestemd voor diverse sectoren,
zoals voeding en gezondheid. In de vestiging
in Oostende zijn wij gespecialiseerd in silica
additieven voor tandpasta.

#HumanChemistry



Exploring opportunities. Growing together.

Voor onze vestiging in Oostende zoeken wij een

onderhoudstechnieker
Wat je kan verwachten
•
•
•
•
•
•

Je voert hoofdzakelijk mechanische werken uit aan onze installaties. Dit zijn zowel preventieve taken volgens
het onderhoudsplan, zoeken en oplossen van storingen, revisies of projectwerk.
Mechanische bewerkingen zoals boren, draaien, lassen, plooien, …
Een gevarieerd takenpakket waarin zowel de ruwere als de fijne mechaniek aan bod komen.
Je registreert en geeft feedback over de uitgevoerde werken. Je doet verbetervoorstellen over o.a. de
werkmethode, het preventieve onderhoud, …
Je werkt proactief mee aan het veiligheids- en kwaliteitsniveau in de plant.
Je werkt in dagdienst.

Wat je te bieden hebt
•
•
•
•
•
•

Je beschikt over een opleiding (elektro)mechanica of onderhoudstechnieken. Relevante ervaring is een troef.
Ook een basiskennis elektriciteit, pneumatica of ervaring met flensmontage is een plus!
Je bent veiligheidsbewust en werkt nauwkeurig.
Techniek is je passie. Je denkt oplossingsgericht en hebt een sterk technisch inzicht.
Je bent leergierig, werkt graag in team maar je kan ook goed zelfstandig werken.
Je hebt een flexibele ingesteldheid. Dit zowel naar takenpakket toe, of in het kader van stilstanden.
Je hebt bij voorkeur een attest voor hoogtewerker, heftruck, rolbrug of bent bereid deze te behalen.

Wat er voor jou inzit
Naast een uitstekend salaris (chemiesector) bieden we je tal van extralegale
voordelen (maaltijdcheques en uitgebreid verzekeringspakket).
Hiernaast krijg je de mogelijkheid om verder te groeien in een technisch
uitdagende omgeving. Je hebt de voordelen van een KMO spirit, deel
uitmakend van een internationale groep.
Interesse?
Mail dan snel je sollicitatiebrief en cv naar thomas.damaschek@evonik.com

Evonik Silica Belgium bvba
Oudenburgsesteenweg 102
8400 Oostende

