MEDEWERKERS MONTAGE / ASSEMBLAGE
Full-time job
Door onze groei zijn wij op zoek naar nieuwe monteurs. Ondertussen zijn bijna alle vacatures
ingevuld. Wij zoeken nog de laatste 3 toppers om ons team volledig te maken.
Maak deel uit van Team Eduard!

Aanbod
Wij zijn een gezond bedrijf met veel potentie en weinig poeha. ETF staat open voor
veranderingen en professionalisering en heeft de solide basis van een bedrijf dat 16 jaar
bestaat. U hebt werkzekerheid, we staan in voor de nodige, interne opleiding en u kunt na
een proefperiode een contract voor onbepaalde tijd krijgen.
Er wordt hard gewerkt en er heerst een aangename werksfeer.

Functieomschrijving
Je monteert metalen onderdelen tot verschillende types aanhangwagens (zie
www.eduard.nl). Je werkt onder een lijnverantwoordelijke en de samenstelling van het team
varieert dagelijks.
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Profiel
•

je bent zeer handig

•

je levert graag topkwaliteit

•

plezier in het werk

•

flexibel ingesteld

•

je houdt van fysieke arbeid

•

een positieve ingesteldheid

•

gemotiveerd

•

bij voorkeur wonende in de streek

•

geen specifieke studievereisten (autotechniek is een pre)

Wij vinden een prettige werkhouding zeer belangrijk!! (verbeteringen aankaarten, niet
roddelen, oprecht, problemen meteen bespreekbaar maken, samenwerken, zelfredzaam,
verantwoordelijkheidsgevoel, respectvol zijn naar collega’s etc.)

Job gerelateerde competenties
•

De handelingen voor montage, assemblage en aanpassingen bepalen

•

De bevoorrading en het gereedschap van de werkpost controleren

•

De mechanische installatie bevoorraden en toezicht houden op de montage en
assemblage van de stukken en onderdelen

•

De kwaliteit controleren, de stukken markeren en niet-conforme stukken apart
houden

•

De montage en assemblage controleren (uitzicht, evenwijdigheid, speling, stevigheid,
werking, ...) en de nodige aanpassingen uitvoeren

•

De te assembleren onderdelen controleren, plaatsen en vastzetten (frames, profielen,
structuren, ...)

•

De stukken manueel bewerken of afwerken (boren, afvlakken, afbramen,
gladschuren, ...)

•

Persoonsgebonden competenties

•

Zelfstandig werken

•

Regels en afspraken nakomen

•

Resultaatgerichtheid

•

Leervermogen hebben
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