zoekt een
Heftrucktechnieker
Citrique Belge NV produceert sinds 100 jaar citroenzuur op de site van Tienen
en is één van de grootste producenten van citroenzuur ter wereld. Citroenzuur
wordt gebruikt als smaakversterker, antioxydant, stabilisator en bindmiddel in
voedselbereidingen en andere toepassingen. De site combineert verschillende
productie-eenheden en heeft een heel uitgebreid machinepark.
De heftrucktechnieker maakt deel uit van het technisch team & is hoofdzakelijk
verantwoordelijk voor het preventief en curatief onderhoud van elektrische
heftrucks.

Voornaamste verantwoordelijkheden:
 Instaan voor het preventief en curatief mechanisch, elektrisch en hydraulisch onderhoud van elektrische heftrucks;
 Uitvoeren van reparaties, reviseren van heftrucks- en heftruckonderdelen, en uitvoeren van complexe herstellingen;
 Bij pannes ben je in staat om, op basis van uw technische expertise, de juiste diagnose te stellen en correct advies te
verlenen als oplossing van het probleem;
 Proactief (daags voordien), op basis van de onderhoudsplanning, de voorbereidende taken organiseren om de
onderhoudsinterventies vlot te laten verlopen (beschikbaarheid van de materialen, beschikbaarheid van de
installatie, …);
 Verzorgen van de eind- en kwaliteitscontrole na elke onderhoudsinterventie en feedback geven ingeval van
anomalieën, defecten, oponthouden, etc;
 Toezien op de operationele activiteiten van externe contractoren, indien deze worden ingezet voor
onderhoudstaken, en toezien op de voortgang van hun werkzaamheden en de juiste toepassing van de geldende
(veiligheids-)procedures;
 Instaan voor een propere en veilige werkomgeving. Correct interpreteren en zorgvuldig invullen van de LMRA
(laatste minuut risicoanalyse). Proper achterlaten van de werkomgeving na elke onderhoudsinterventie;
 Registreren van de gewerkte uren per opdracht in SAP.
De functie-uitvoerder wordt tewerkgesteld in dagdienst (ma – do van 7u30 tot 16u & vr van 7u30 tot 15u30) maar is
bereid om sporadisch ook buiten deze arbeidsuren ingezet te worden.

Uw profiel:
 Je hebt bij voorkeur een diploma Technisch Secundair Onderwijs elektromechanica, onderhoudstechnieken of
automechanica. Schoolverlaters komen zeker en vast ook in aanmerking;
 Het is een grote meerwaarde als je een aantal jaren gewerkt hebt in een onderhoudsafdeling (bij voorkeur in een
industriële omgeving) of als automechanieker/garagist;
 Je hebt kennis en/of ervaring met hydraulica, onderhoud van voertuigen en lassen;
 Je bent nauwkeurig en hebt oog voor kwaliteit, je kan zelfstandig werken maar bent ook een team player;
 Je bent communicatief en creatief in het vinden van oplossingen;
 Je bent uitermate veiligheidsbewust en in staat om gevaarlijke situaties te mijden en te melden;
 Je kan werken met de computer.

Ons aanbod:

Filevrij werken in een bedrijf waar aandacht is voor de juiste work-life balance. Een gevarieerde job in een vast
uurrooster (ma-do 7u30-16u en vrijdag tot 15u30). Een aantrekkelijk salaris aangevuld met een uitgebreid pakket
aan extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering incl. ambulante kosten en tandzorgen,
groepsverzekering, wachtpolis, eindejaarspremie, winkelkortingen, etc. Werkplezier verzekerd met o.a. een
jaarlijkse teambuilding, alsook ontspanningsmogelijkheden tijdens de pauze zoals yoga, middagwandelingen,
ping-pong- & kickertafels, en etc.

Word jij onze nieuwe collega?
Mail je motivatiebrief met uitgebreid CV naar HR@citriquebelge.com of stuur dit naar Citrique Belge N.V., Human
Resources, Pastorijstraat 249, 3300 Tienen.

