Oostende
Met zorg voor mens en milieu, produceert
en vermarkt Proviron chemische
specialiteiten in haar 3 sites te Hemiksem,
Oostende en Friendly (VS) en haar
dochteronderneming in China.
Dankzij de inzet van een 230-tal
medewerkers werd een omzet van € 71 M
gerealiseerd in 2018.
Proviron ontwikkelt functionele chemicaliën
uit hernieuwbare grondstoffen met
een duidelijk herkenbare meerwaarde
toegepast als:
• veevoederadditieven die het gebruik
van antibiotica overbodig maken:
animal health,
• ontijzingsmiddelen voor vliegtuigen en
landingsbanen: provifrost®,
• ftalaatvrije en biogebaseerde
weekmakers voor polymeren:
proviplast®,
• functionele monomeren en
surfactanten voor watergedragen
systemen: provichem®,
• microalgen die gebruikt worden in het
voeder voor babyvisjes: microalgae
• warmteoverdrachtsvloeistoffen voor
ijsbanen, airco’s: proviflow®
Wij bieden je:
Contract van onbepaalde duur.
Naast een competitief salaris en extralegale
voordelen bieden wij je een gevarieerde en
bruisende job. Dit alles in een motiverende
en filevrije werkomgeving in een
vooruitstrevend bedrijf met een gedreven
familiale aandeelhouder.
Je werkt in een dynamisch team waar volop
ruimte is voor intiatief en eigen inbreng. Via
interne en externe opleidingen krijg je de
kans om voortdurend bij te leren

ELEKTROMECHANIEKER (M/V) - ARBEIDER
Om onze technische dienst te versterken zijn wij op zoek naar een dynamische
elektromechanieker.
BELANGRIJKSTE TAKEN
•

Het uitvoeren van periodieke inspecties en preventieve onderhoudswerkzaamheden.

•

Het uitvoeren van herstellingen, zelfstandig of in team.

•

Het zelfstandig uitvoeren van dringende interventies, op vraag van productie. (dit is
na een opleidingsperiode, waarbij u de post elektromechanieker vervangt – ca 1 jaar
na indiensttreding)

KWALIFICATIES
E&I competenties :
•

Kennis van en kunde goede praktijk industriële elektriciteit.(oa motoren)

•

Kennis van en kunde goede praktijk meet- en regeltechniek.

Mechanische competenties :
•

Kennis van en kunde van de gangbare gereedschapmachines.

•

Kennis van en kunde goede praktijk paswerkerij. (oa revisie pompen)

•

Kennis van en kunde goede praktijk montage activiteiten.(oa flensmontage)

Na het behalen (interne proef) van het attest basis competenties elektromechanieker en
het BA5 certificaat, bent u bereid om zich in minstens één domein (E&I of mechanica)
verder te specialiseren.
PROFIEL
•

Minstens diploma TSO derde graad, studiegebied elektromechanica of gelijkwaardig
door relevante beroepservaring. Je bent bereid tot bijscholing.

•

Het nu en dan werken in een postregime (vroeg/laten/nacht) ter vervanging van de
post elektromechanieker schrikt u niet af.

•

Je bent praktisch ingesteld en kan zeer zelfstandig werken.

•

Je bent sterk veiligheidsbewust, schat risico’s correct in en neemt de nodige
maatregelen om veilig (voor jezelf en jouw omgeving) te kunnen werken.

•

Je bent communicatievaardig en weet te overleggen met de meestergast techniek
en de productie ploegoversten.

•

Je kan technische storingen analyseren, formuleren en genomen acties terugmelden
in het logboek.

•

Je beschikt over basiskennis gebruik PC.

•

Je hebt een rijbewijs B

Interesse?
Stuur nu je motivatiebrief en CV via mail
naar jobs@proviron.com
Vermeld in de titel als ref : “Sollicitatie
Elektromechanieker”
Je reactie wordt snel en vertrouwelijk
behandeld.
Meer info over Proviron op :
www.proviron.com
Oudenburgsesteenweg 100, 8400 Oostende, Belgium
T +32 59 56 21 00 / jobs@proviron.com

