VACATURE
onderhoudstechnieker
fulltime, geen weekendwerk
Wie zijn wij?

→ Vital 1926 NV produceert sedert bijna honderd jaar zoetwaren,

in Nevele (Deinze).
Wij zijn een familiebedrijf, een toffe, professionele sfeer staat centraal. Ons doel: de lekkerste nougat
en bûche coco met chocolade ter wereld maken. Wij verkopen in binnen- en buitenland, onder eigen
merk en de merken van onze klanten. Hoe doen we dat?
✓ met topkwaliteit recepten
✓ door de traditie te verbinden aan vernieuwing, innovatie en automatisatie
✓ met een IT-systeem dat zorgt voor een stressvrije planning

Ter vervanging van onze onderhoudstechnieker die met pensioen gaat, zoeken wij jou:
–
–
–
–

je hebt een diploma elektromechanica: bachelor of TSO met ervaring
je bent eerder allrounder dan specialist en je bent hands on
je neemt de verantwoordelijkheid over je werk en houdt van team spirit
je hebt een neus voor lekker eten

Je wordt intern opgeleid en begeleid door onze onderhoudstechnieker:
✓
✓
✓
✓
✓

je zorgt voor het periodiek en preventief onderhoud van het machinepark
je stelt technische storingen vast en lost ze op
je denkt mee om storingen in de toekomst te vermijden
je denkt mee over procesverbeteringen en -investeringen
je hebt supervisie over het gebouw en de prestaties van de onderaannemers (vb.: je begeleidt en
checkt het preventief onderhoud van airco's en CV-installaties, van de liften, het brandwerend
materiaal, enz., dat door de externe leveranciers wordt uitgevoerd)

Wij bieden jou:
✓ een vaste job in een groeiend en bloeiend familiebedrijf
✓ een bediendencontract met correcte verloning, bedrijfswagen en telefoon
✓ een aangenaam uurrooster (maandag-donderdag van 07u00 tot 16u00, op vrijdag ben je standby van
07u00 tot 11u00) zonder nacht- of weekendwerk
✓ in een moderne productieomgeving + een ruime, nieuw te bouwen loods met alle noodzakelijke
materiaal en machines
✓ met ruime inlooptijd door onze huidige onderhoudstechnieker
Waar?
Ons bedrijf bevindt zich in Nevele (Deinze) langs het Schipdonkkanaal, nabij het centrum. Er zijn
voldoende parkeerplaatsen, binnenkort met opladers voor elektrische of hybride wagens.
Interesse?
✓ bel dhr. Matthias Haeck, zaakvoerder, op 0475 473 134
✓ of stuur een e-mail naar m.haeck@vital.be
Enkele sfeerfoto’s uit onze productie:

