Citrique Belge in Tienen is op zoek naar een Meet-en Regeltechnieker
Citrique Belge NV produceert sinds 1930 citroenzuur op de site van Tienen. Het bedrijf is één van de grootste
producenten van citroenzuur met ongeveer 10% 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. Voor ondersteuning van de afdeling
Techniek zijn wij opzoek naar een Meet-en Regeltechnieker voor onze dagploeg:

Voornaamste taken en opdrachten:
 Uitvoeren van preventieve en curatieve onderhoudstaken in het domein van de meet- en
regeltechniek;
 Uitvoeren van storingsanalyses;
 ISO-kalibraties uitvoeren volgens de voorgeschreven procedures;
 Interveniëren in het domein van de meet-, regel- en instrumentatietechniek bij onvoorziene storingen
aan de installaties;
 Monteren en demonteren van machineonderdelen;
 Beoordelen van werkinstructies en risicosituaties;
 Elektrisch beveiligen en ontveiligen volgens de gangbare lockout-tagout procedures ter voorbereiding
van geplande onderhoudswerken inclusief functionele controle vóór herindienstname.

Uw profiel:










een diploma Professionele Bachelor Elektromechanica optie automatisering, onderhoudstechnologie
of bedrijfsautomatisatie (of gelijkwaardig door aantoonbare ervaring);
de waaier van equipments binnen Citrique doorgrond en genereren nog weinig vraagtekens, dit
betreft
o.a.
niveaumetingen,
PH-metingen,
geleidbaarheidsmetingen,
debietmetingen,
concentratiemetingen,
temperatuurmetingen,
zuurstofmetingen,
trillingsopnemers,
metaaldetectoren, druktransmitters, turbiditeitsmetingen, automatische kleppen, regelkleppen allerlei,
frequentiesturingen, softstarters, weegunits, printunits, schakelelementen, PLC’s, controle van
luchtbehandelingsinstallaties en koelmachines;
bij voorkeur minstens 3 tot 5 jaar ervaring in een gelijkaardige functie;
zeer leergierig van aard en heeft een uitgesproken interesse in techniek en industriële installaties;
sociaal, kan zelfstandig werken en is stressbestendig;
analytisch en probleemoplossend ingesteld en een echte teamspeler;
een excellente kennis van de Nederlandse taal;
bereid om af en toe ploegenarbeid te doen indien de omstandigheden dit vragen.

Ons aanbod:

Je komt terecht in een voedingsbedrijf met een sterke focus op kwaliteit en veiligheid. Je krijgt een veelzijdige
functie met tal van opleidingsmogelijkheden en respect voor work/life balance.
Wij bieden je een aantrekkelijk salaris aangevuld met een uitgebreid pakket aan extralegale voordelen zoals
o.a. een groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, verzekering ambulante kosten en tandzorgen en
maaltijdcheques.
U wordt tewerkgesteld als bediende in de dagdienst (ma-do 7u30-16u en vrijdag 7u30-15u30) maar kan
occasioneel ook buiten deze arbeidsuren ingezet worden (met respect voor de wettelijke bepalingen
omtrent arbeidsduur).

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.

