Citrique Belge te Tienen is op zoek naar een
Mechanisch Operator Piping (m/v)
Citrique Belge NV produceert sinds 1930 citroenzuur op de site van Tienen. Het bedrijf is één van de grootste
producenten van citroenzuur met ongeveer 4% van de wereldproductie.
Citroenzuur wordt gebruikt als smaakversterker in frisdrank, vruchtensap, snoep, conserven en gelatineuze
producten. Het wordt ook gebruikt als antioxidant in bereide vleeswaren en fruit en groenten in blik.
Bovendien stabiliseert citroenzuur de pH in bruistabletten, conserven, gelatine en poetsproducten. Het wordt
ook gebruikt als bindmiddel in detergenten en het bindt ook met zware metalen in voedselbereidingen.
Citrique Belge heeft een team van een 340-tal professionals die als opdracht hebben om citroenzuur te
produceren van de beste kwaliteit en dit met unieke productie- en werkprocessen.
Voor ondersteuning van de afdeling Technical Services zijn wij op zoek naar een Mechanisch Operator Piping
(m/v).
Voornaamste taken en opdrachten:










Uitvoeren van allerlei laswerken, voornamelijk TIG-lassen aan de pijpleidingen van de productieinstallaties over gans de site. Dit kan gaan van reparaties aan buizen, inmeten, fitten, lassen alsook
monteren en demonteren van leidingwerk;
Samenstellen van unieke constructies (meestal geprepareerde pijpen) uit roestvrijstaal. Dit door
gebruik te maken van handslijpmachines en door de toepassing van elementaire
metaalbewerkingshandelingen (zagen, boren, tappen, …);
Zelfstandig bepalen welk het meest aangewezen lasprocedé is rekening houdend met het soort te
lassen metaal & de keuze van het smeltmateriaal;
ISO-tekeningen kunnen lezen & tekenen;
Correct uitvoeren van (veiligheids-) instructies alsook correct invullen van de LMRA (laatste minuut
risicoanalyse) en werkvergunningen;
Interpreteren van werkschema’s en mechanische plannen;
Instaan voor de voorbereiding van de te lassen stukken;
Begeleiden van externen & de kwaliteit van hun laswerken controleren;
Instaan voor een propere en veilige werkomgeving.

Het gezochte profiel:








een beroepsdiploma Lassen-Constructie of de nodige laservaring kunnen voorleggen;
een aantal jaren ervaring met TIG-lassen in een onderhoudsafdeling (bij voorkeur in een industriële
omgeving). Ervaring met elektrodelassen is een pluspunt;
nauwkeurig en een oog voor kwaliteit (bijv. kwaliteitscontrole van lasverbindingen);
zin om zelfstandig te werken en verantwoordelijkheidszin vertonen;
een teamplayer;
de nodige maturiteit om externe contractors te begeleiden;
uitermate veiligheidsbewust en in staat om gevaarlijke situaties te mijden en te melden.

Ons aanbod:
Je komt terecht in een voedingsbedrijf met een sterke focus op kwaliteit dat competitief wil blijven op de
wereldmarkt. Je wordt tewerkgesteld in dagdienst (ma – do van 7u30 tot 16u, vr van 7u30 tot 15u30) maar kan
occasioneel ook buiten deze arbeidsuren ingezet worden (met respect voor de wettelijke bepalingen omtrent
arbeidsduur). Wij bieden wij u een aantrekkelijk salaris aangevuld met een uitgebreid pakket aan extralegale
voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering incl ambulante kosten en tandzorgen,
groepsverzekering, etc.
Interesse?
Stuur uw motivatiebrief met uitgebreid CV naar Citrique Belge N.V., Human Resources, Pastorijstraat 249, 3300
Tienen, of bij voorkeur via email naar: HR@citriquebelge.com.

