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Make the good  moves

INDUSTRIËLE ELEKTROTECHNIEKER

Iets in beweging brengen. Dat is wat Meyland doet. Op alle vlakken. Meyland ontwerpt, bouwt en onderhoudt 
installaties voor het interne transport van stuk- en bulkgoederen. Op maat van uw product. Afgestemd op uw  
ambities. Meer nog dan goederen van punt A naar punt B verplaatsen, zorgen de geïntegreerde 
transportsystemen van Meyland voor de praktische optimalisatie van het productieproces: efficiënt en 
bedrijfszeker. Zo blijft naast uw product ook uw bedrijf in beweging. 

Functie
   -  Je zorgt voor de plaatsing en het onderhoud van industriële elektrische installaties.
   -  Je staat samen met je collega’s in voor het uitvoeren van werken aan industriële 
       installaties in verschillende domeinen:  elektrotechniek, instrumentatie, automatisatie,...
   -  Je voert eventuele elektrische noodinterventies uit in gans België.
   -  Je bespreekt samen met de projectleider de werken om correcte stappen uit te voeren.
   -  Je werkt in teamverband aan industriële projecten in diverse sectoren.

Profiel
   -  Je kan dankzij je reeds opgedane kennis/ervaring zelfstandig en nauwkeurig werken,
       schoolverlaters zijn zeker en vast ook welkom.
   -  Je hebt een elektrotechnisch diploma A2/A3.
   -  Je hebt kennis van het lezen van elektrische schema’s. 
   -  Je hebt een goed technisch inzicht en leert snel bij. 
   -  Je beschikt over een echte hands-on mentaliteit en je bent steeds klantvriendelijk. 
   -  Je bent flexibel ingesteld, zowel op montage als in de werkplaats. 
   -  Je bent een teamplayer die resultaatgericht werkt, maar je kunt ook zelfstandig werken.
   -  Je bent veiligheidsbewust en hebt oog voor kwaliteit 
   -  Je beschikt over een VCA attest of je bent bereid dit te behalen. 
   -  Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs B.
   -  Eventuele bijscholingen schrikken je niet af. 

Aanbod
   -  Aangenaam werken in een sterk groeiende KMO met wereldwijde projecten. 
   -  Een technisch uitdagende functie met ruimte voor ideeën en eigen inbreng. 
   -  De nodige opleidingen. 
   -  Aanzienlijke verantwoordelijkheden gecombineerd met heel veel teamwork 
      en de nodige zelfstandigheid. 
   -  Een marktconform salaris aangevuld met extralegale voordelen zoals 
      maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering. 

Interesse
   -  Stuur je cv en sollicitatiebrief naar: ann.termote@absroeland.be of bel 09 376 76 01.
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