Citrique Belge te Tienen is op zoek naar een
Onderhoudsmechanieker (volcontinusysteem)
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.
Citrique Belge heeft een team van een 300-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 Onderhoudsmechanieker.
Voornaamste taken en opdrachten:

Instaan voor het preventief en curatief mechanisch onderhoud (80% mechanisch werk, 15% elektrisch en
5% hydraulisch) van de productie-installaties en dit op basis van prioriteit.

Demonteren en monteren van motoren, pompen, roerwerken, tandwielkasten, ventilatoren, hydraulische
aggregaten, etc. Uitvoeren van reparaties, reviseren van machines en/of machineonderdelen, uitvoeren
van complexe herstellingen;

Bij pannes bent u in staat om, op basis van uw technische expertise, de juiste diagnose te stellen en
correct advies te verlenen als oplossing van het probleem;

Alert zijn voor en melden van preventief onderhoud bij rondgangen in de productieafdelingen;

Toepassen en volgen van de juiste procedures in verband met o.a. beveiligen en ontveiligen van de
installaties, invullen werkinstructies, registratie van de gewerkte uren per opdracht in SAP, uit- en
indienstname van de installatie, …

Verzorgen van de kwaliteitscontrole na elke onderhoudsinterventie en feedback geven ingeval van
anomalieën, defecten, oponthouden, …

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;
De ideale kandidaat heeft/is:

een diploma Technisch Secundaire Onderwijs (elektro-)mechanica of onderhoudstechnieken of
gelijkwaardig door ervaring;

een aantal jaren relevante ervaring in een onderhoudsafdeling (bij voorkeur in een industriële omgeving);

kennis en ervaring met hydraulica, onderhoud heftrucks en lassen (is niet noodzakelijk maar wordt wel als
pluspunt beschouwd);

nauwkeurig en heeft een oog voor kwaliteit, kan zelfstandig werken maar is ook een team player.

Uitermate veiligheidsbewust en in staat om gevaarlijke situaties te mijden en te melden.

Bereid te werken in een volcontinusysteem (werkreeksen van 7 dagen met wisselende shiften, inclusief
weekends en feestdagen).

Leergierig en positief ingesteld
Ons aanbod:
 Je komt terecht in een voedingsbedrijf met een sterke focus op kwaliteit dat competitief wil blijven op
de wereldmarkt.
 Wij bieden wij u een aantrekkelijk salaris aangevuld met een uitgebreid pakket aan extralegale
voordelen.
Interesse?
Stuur dan 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.

