Machinebouwer
EUROPOWER Generators is reeds meer dan 28 jaar een toonaangevend bedrijf binnen een uniek
marktsegment van de elektrotechniek. Ontwerpen, assembleren en onderhouden van
stroomaggregaten is onze core business. Europower stroomaggregaten worden gebruikt op alle
plaatsen waar geen elektriciteit voorhanden is. We leveren die stroomaggregaten in meer dan vijftig
landen via B2B partners. Klantgericht en kwaliteitsgericht werken zijn enkele van de belangrijkste
waarden binnen ons bedrijf. Onze eindklanten en onze distributiepartners hebben een zeer hoog
vertrouwen zowel in ons product, de Europower stroomaggregaten, als in ons bedrijf en de diensten
die we aanbieden.
EUROPOWER Generators is een bedrijf in volle groei. In onze onderneming is er plaats voor
MACHINEBOUWERS

Jouw functie
Als machinebouwer word je opgeleid in de assemblage van stroomaggregaten van 1 tot 600
kVA gedurende een periode van 6 tot 12 maanden. Je volgt kwaliteitsrichtlijnen en
procedures en bouwt samen met collega's EUROPOWER stroomaggregaten van A tot Z. Na
verloop van tijd zijn er doorgroeimogelijkheden.
•
•
•
•
•
•

Je assembleert stroomaggregaten aan de hand van vooropgestelde werkwijzen.
Je assembleert voortdurend verschillende types.
Je controleert je werkpost qua bevoorrading van materiaal. Je registreert ontbrekende
onderdelen.
Je controleert goederen op zichtbare afwijkingen. Je registreert deze afwijkingen.
Je voert de voorgeschreven testprocedures uit en vult de testrapporten in.
Je maakt de stroomaggregaten volgens kenmerken, bestellingen en wijze van transport
verzendklaar.

Jouw profiel
•
•
•
•
•
•

Je hebt minimaal een A2 opleiding elektromechanica of elektriciteit of gelijkwaardig door
ervaring en interesse.
Je bent leergierig, flexibel en gedreven.
Je werkt ordelijk en punctueel.
Je bent een teamspeler met een hands-on mentaliteit.
Je bent resultaatgericht.
Je beheerst de Nederlandse taal.
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Ons aanbod
Bij EUROPOWER Generators kom je terecht in een leuk bedrijf dat investeert in mensen en
hun groei. Deze onderneming is gelegen in een filevrije, landelijke omgeving centraal tussen
Hasselt en Sint-Truiden.
•
•
•
•
•
•

Dynamische omgeving waar teamspirit, initiatief en betrokkenheid gewaardeerd worden.
Opleidings- en doorgroeimogelijkheden.
Afwisselende, klantgerichte projecten.
Voltijdse job in dagdienst.
Contract van onbepaalde duur.
Marktconform salaris met tal van extralegale voordelen.

Interesse in deze job?
Aarzel niet en stuur een gemotiveerde sollicitatiebrief met bijhorend CV naar
Olivier Vandersmissen, Tegelrijstraat 175 te 3850 Nieuwerkerken
of email naar kva@europowergenerators.com t.a.v. Olivier.

EUROPOWER as it is
Via onderstaande link krijgen jullie een impressie van Europower
https://www.europowergenerators.com/index.php?option=com_content&view=article&id=364&I
temid=542&lang=en&cat=644
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