GC Corporation werd in 1921 opgericht in Japan en ontwikkelde zich sindsdien tot een van de vooraanstaande bedrijven in de ontwikkeling,
productie en distributie van een zeer uitgebreid gamma aan tandheelkundige producten. Sinds 1972 is GC Europe NV, de Europese hoofdzetel,
gevestigd in het Researchpark Haasrode (Leuven) van waaruit de verschillende verkoopskantoren en distributeurs aangestuurd en ondersteund
worden. Vanuit het distributiecentrum worden producten over gans Europa en het Midden-Oosten verdeeld en in de productie faciliteiten worden
een aantal toonaangevende producten voor tandtechnici geproduceerd. Om ons team verder te versterken zijn we momenteel op zoek naar een:

Onderhoudstechnieker
(Industriële automatisatie- regeltechniek)
Verantwoordelijkheden:
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Je bent technisch mee verantwoordelijk voor een bereidings- en verpakkingslijn van poeder.
Je staat in voor het onderhoud en optimalisatie van de productie installaties (mixer, ballmill,
poedertransport, afvulinstallatie, sealer,.....) : zowel uitvoering van het curatief onderhoud
als het fundamenteel oplossen van pannes.
Hierbij baseert je je op plannen, schema's of documenten van de constructeur en je
respecteert de normen, en houd de schema’s up to date.
Je voert het preventief onderhoud uit, vanuit je dagelijkse troubleshooting aan de lijn ben je
het aanspreekpunt om het preventief onderhoud mee te verbeteren.
Daarnaast werk je mee aan het verbeteren van de installaties.
Je werkt mee bij projecten waarbij je monteert, regelt, wijzigt van geautomatiseerde
uitrustingen en/of machines, in nauw overleg met Engineering.
Die kunnen bestaan uit hydraulische of pneumatische componenten, leidingen, (elektische)
schakelkasten, PLC-sturingen en elektronische aandrijvingen.
Je verleent soms technische bijstand aan operatoren.
Groeimogelijkheden: uitbreiding van de bestaande productie installaties vergroot het
werkgebied in de toekomst.
De korte communicatiekanalen zorgen ervoor dat je zelf mee richting kan geven aan de
onderhoudsorganisatie.
Je rapporteert aan de supervisor maintenance en werkt nauw samen met de productie
supervisors, operatoren en andere techniekers.
Je draait mee in een flexibel systeem (starturen tussen 6 en 10 uur) in dagshift, geen
weekendwerk.

Profiel:
•
•
•
•

Bachelor diploma in een technische richting (met voorkeur industriële automatisatieregeltechniek) of gelijkwaardig door ervaring. ,..)
Min.5 jaar ervaring in een onderhoudsafdeling : bij voorkeur in voeding, farmacie of
chemische industrie.
Eigenschappen zoals proactiviteit, verantwoordelijkheid, doorzettingsvermogen en
perfectionisme zijn belangrijk.
Ervaring met het verwerken van poeders of deegachtige materialen is een pluspunt.

Aanbod en voordelen:
•
•
•

Een gevarieerde job in een groeiend internationaal bedrijf.
Voltijdse tewerkstelling met een contract van onbepaalde duur.
Marktconform salaris aangevuld met extra legale voordelen. (maaltijdcheques, hospitalisatie –
en groepsverzekering)

Interesse?
Stuur je CV en motivatiebrief zo spoedig mogelijk naar hr.gce@gc.dental
In geval van vragen, aarzel niet HR te contacteren via 016 74 13 18
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