Citrique Belge in Tienen is op zoek naar
2 Elektriciens (2-ploegen) M/V
Citrique Belge NV produceert sinds bijna 100 jaar citroenzuur in 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 onze afdeling afdeling Techniek zijn we op zoek naar een
twee elektriciens. Deze rapporteert aan de Ploegleider.
De elektricien is hoofdzakelijk verantwoordelijk voor het ontveiligen en beveiligen van installaties voor het gepland
onderhoud. Daarnaast zorgt hij/zij ook voor minder kritisch preventief & curatief elektrisch onderhoud alsook
kalibraties van kritische meettoestellen zodanig dat de optimale werking van installaties en apparatuur
gewaarborgd wordt.

Voornaamste taken en opdrachten:






Elektrisch ontveiligen en beveiligingen van installaties voor en na technische werkzaamheden;
Allerhande elektrische herstellingen (stopcontacten, verlichting, branddetectie, rookdetectie, etc);
Samen met de Meet & Regeltechnieker verhelpen van productiebelemmerende storingen voor de hele site;
Naleven van de veiligheidsaspecten omschreven in werkinstructies en risicosituaties correct inschatten;
Proactief meedenken rond optimalisering.

Profielverreisten:






Een Technisch Secundair Diploma Elektrische Installatietechnieken, Electromechanica, of Elektriciteit al dan niet
aangevuld met een 7e jaar Regeltechnieken;
Een uitgesproken veiligheidsbewustzijn en een groot verantwoordelijkheidsgevoel aangezien hij/zij instaat voor de
veiligheid van zijn collega’s bij het ont- en beveiligen van installaties;
Sociaalvaardig, kan zelfstandig werken en is stressbestendig;
Analytisch en probleemoplossend ingesteld en een echte teamspeler;
Een excellente kennis van de Nederlandse taal.

Ons aanbod:




Werken in een tweeploegensysteem (5u-13u en 13u-21u) van maandag tot vrijdag;
Een mooi verloningspakket aangevuld met extralegale voordelen
zoals maaltijdcheques,
hospitalisatieverzekering, ambulante en tandzorgen, groepsverzekering, etc;
Werken in eigen regio zonder fileleed in een bedrijf dat aandacht heeft voor de juiste work/life balans.

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.

