VACATURE
Monteur
Europower Generators:
Ons team bij Europower Generators ontwerpt en maakt machines die elektriciteit kunnen opwekken
die gebruikt wordt op alle plaatsen waar die niet voorhanden is. We leveren die machines in meer
dan vijftig landen via b2b partners. Onze eindklanten en onze distributiepartners hebben een zeer
hoog vertrouwen zowel in ons product, de Europower stroomgroepen als in ons bedrijf en de
diensten die we aanbieden.

Omschrijving:
Als Monteur, rapporteer je rechtstreeks aan de Teamleader en ben je verantwoordelijk voor de
assemblage van stroomaggregaten volgens de kwaliteitsrichtlijnen en procedures.

Verantwoordelijkheden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assembleert aan de hand van vooropgestelde werkwijzen verschillende types
stroomaggregaten.
Controleert de werkpost qua bevoorrading van materiaal.
Registreert ontbrekende onderdelen.
Controleert goederen op zichtbare afwijkingen en registreert ze.
Voert de voorgeschreven testprocedures uit en vult de testrapporten in.
Sluit elektrische componenten aan.
Communiceert met andere stations op de assemblagelijn om maximale snelheid en
nauwkeurigheid te garanderen.
Hulpbronnen en voorraden sparen om verspilling tot het minimum te beperken.
Maakt de stroomaggregaten klaar volgens kenmerken, bestellingen en wijze van transport
verzendklaar.

Profiel:
-

HBO5 (A2) electromechanika of electriciteit of gelijkwaardig door ervaring
Je hebt een feeling voor technische producten
Beheerst de Nederlandse taal

Vaardigheden:
-

Leergierig en gedreven
Ordelijk en punctueel en kwaliteitsbewust
Flexibel en hulpvaardig
Teamplayer met hands-on mentaliteit
Loyaal en eerlijk

Europower Generators BV
Tegelrijstraat 175
3850 Nieuwerkerken

BE0429.593.895
Tel. +32 (0)11 586 161
E-mail. kva@europowergenerators.com

Aanbod:
Bij Europower Generators kom je terecht in een leuk bedrijf dat investeert in mensen en hun groei.
Je wordt ondergedompeld in een dynamische omgeving waar teamspirit, initiatief en betrokkenheid
erg gewaardeerd worden. Vertrouwen in onze mensen is één van onze belangrijkste waarden. Wij
bieden je de nodige opleidingen aan, die je in staat stellen te groeien in je functie. Daarnaast bieden
we je een vast contract, een marktconform salarispakket en diverse extralegale voordelen.
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