Citrique Belge in Tienen is op zoek naar
een MEET-EN REGELTECHNIEKER (volcontinu).
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 is
een veelzijdig product gebruikt in de voedings- en de farmaceutische industrie, als o.a.
smaakversterker en antioxidant.
In de afdeling Techniek is men op zoek naar een meet- en regeltechnieker in het
volcontinusysteem. Het primaire doel van de functie bestaat erin om door middel van analytisch
storingzoeken en doelgericht storingsonderhoud de continuïteit van de fabriek maximaal te
waarborgen. Het secundaire doel is het uitvoeren van preventieve onderhoudstaken zodanig dat
de optimale werking van de installaties en apparatuur gegarandeerd blijft.
De meet-en regeltechnieker heeft een doorgedreven kennis van de aanwezige installaties op
productietechnisch vlak zodat hij vlot diagnose kan stellen en de juiste oplossingen kan bieden.
Buiten de installatieopbouw bezit hij een uitgesproken technische kennis waar zowel mechanica,
elektriciteit, pneumatica, hydraulica, automatisatie en meet-en regeltechnieken in verweven
zitten.
De voornaamste verantwoordelijkheden omvatten:
- 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:
- Je hebt een diploma Professionele Bachelor Elektromechanica optie automatisering,
onderhoudstechnologie of bedrijfsautomatisatie (of gelijkwaardig door aantoonbare ervaring).
- Idealiter is de waaier van equipments binnen Citrique zijn 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.
- Je wordt tewerkgesteld in het volcontinusysteem (werkreeksen van 7 dagen met wisselende
shiften, inclusief weekends en feestdagen).
- Je bent zeer leergierig van aard en hebt een uitgesproken interesse in techniek en industriële
installaties.
- Je bent sociaalvaardig, kan zelfstandig werken en bent stressbestendig.
- Ook ben je analytisch en probleemoplossend ingesteld en een echte teamspeler.
- Je hebt een excellente kennis van de Nederlandse taal.
- Ervaring is een pluspunt, maar schoolverlaters komen zeker ook in aanmerking
Wij bieden:
- Een contract van onbepaalde duur
- Diverse opleidingsmogelijkheden en loopbaanperspectieven.
- Een zeer aantrekkelijk salaris met extra legale voordelen zoals o.a. maaltijdcheques ,
hospitalisatie-en groepsverzekering.
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

