Are you the rock we're looking for?
Monteur/Technieker
Elke dag gaan wij bij Rock Recruitment op zoek naar de juiste kandidaat voor onze klanten. Dat doen we sinds 2018. Vorig jaar
haalden we daarbij een succesratio van maar liefst 83%, een buitengewoon resultaat voor onze sector. Dat dat niet onopgemerkt
blijft, merken we aan het groeiende aantal klanten waarvoor we blijvend rekruteren. We gaan voor onze klanten steevast op zoek
naar de perfect match. Of om het met onze slogan te zeggen: We dig deep to unearth the best talent!

DE JOB
De job
•

Aan de hand van montagetekeningen en een pc monteer je samen met je collega's allerhande machines en constructies.

•

Je staat in voor de volledige afwerking, opstart en het afregelen van de installatie. Hierbij sta je in nauw contact met de
projectleider en de klant.

•

Je voert mechanisch onderhoud uit op machines, detecteert mogelijke defecten en bent in staat om deze op te lossen.

•

Dit is een functie op verplaatsing over gans België en buurlanden.

WIE WIJ ZOEKEN
Wat we zoeken
•

Je hebt een technische opleiding genoten of bent gelijkwaardig door ervaring.

•

Je beschikt over het nodige technisch inzicht en kan plans lezen.

•

Je bent flexibel ingesteld en hebt aandacht voor veiligheid en gedegen vakmanschap.

•

Door de nauwe samenwerking met andere collega's en klanten beschik je over vlotte communicatieve vaardigheden.

•

Je neemt je verantwoordelijkheid op en weet op een positieve wijze onze klant te vertegenwoordigen.

WAT WIJ BIEDEN
Wat we bieden
•

Na een opleiding binnen het bedrijf, bieden we je een afwisselende en vooral interessante job in een innoverende omgeving.

•

Een goed loon.

•

Extra legale voordelen.

•

Een team vol toffe collega's.

•

Een vast bediendecontract.

WIE WIJ ZIJN
Machinebouw gaat bij onze klant van A tot Z. Ze doen zowel het ontwerp als de constructie in het bedrijf zelf.

Do you feel like our ROCKER?
Heb je interesse in deze vacature? Solliciteer dan via
info@rockrecruitment.be
www.rockrecruitment.be
Rock Recruitment
Kantoren Hangar K
Nelson Mandelaplein 2
8500 Kortrijk

