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.

Wij zijn momenteel op zoek naar een

maintenance supervisor
Wat je kan verwachten
• Je werkt mee aan het veiligheids- en kwaliteitsbeleid binnen maintenance, maar ook daarbuiten.
• Voor een team van een viertal techniekers organiseer je de dagdagelijkse werking: aansturen, trainen,
opvolgen en bijsturen.
• Je geeft prioriteiten aan de opgemaakte werkorders, maakt hiervoor de werkvoorbereiding op. Indien nodig
neem je contact op met externe partijen.
• Je maakt de werkplanning op, rekening houdend met de productieplanning en het beschikbare budget.
• Je volgt het preventief onderhoudsplan en de wettelijke inspecties op en werkt dit bij indien nodig.
• Je beheert de technische documentatie en werkinstructies.
• Je optimaliseert de onderhoudsprocessen en werkt actief mee aan de continue verbeteringsprocessen in de
plant in het kader van TPM.
• Je volgt de onderhoudskosten op.
• Je rapporteert aan de Maintenance Engineer.
Wat je te bieden hebt
• Je beschikt over een bachelordiploma in een technische richting, of kunt een gelijkwaardige ervaring
voorleggen, bij voorkeur in de procesindustrie.
• Je beschikt over een hands-on mentaliteit, je bent veiligheidsbewust en gedreven door techniek.
• Je bent een geboren coach en draagt teamspirit hoog in het vaandel. Een eerste leidinggevende ervaring is
zeker een plus.

Wat er voor jou inzit
Naast een uitstekend salaris (chemiesector) bieden we je tal van extralegale
voordelen (maaltijdcheques, uitgebreid verzekeringspakket, laptop en gsm).
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

