Servicetechnieker voor betonpompen (M/V) (EREMBODEGEM)
MMB machines is dé specialist voor al uw bouw-, beton- en chapemachines van gerenommeerde merken zoals Putzmeister,
Probst, Dynajet, OMG en Strobl. Naast verkoop en verhuur, staat MMB machines ook in voor een kwalitatief onderhoud en een
snelle herstelling van uw machine.
Je komt terecht in een boeiende en veelzijdige job waarbij je verantwoordelijk bent voor onderhoudswerken in de werkplaats of
op verplaatsing. Als onderhoudsmecanicien stel je de juiste diagnose en zorg je voor een betrouwbare oplossing die in lijn ligt
met de kwaliteitsvolle service die we bij MMB vooropstellen.
Volgende verantwoordelijkheden behoren tot je takenpakket:








Storingen verhelpen en preventief onderhoud van de machines;
Functionele testen en instellingen uitvoeren;
Beantwoorden van technische vragen en/of (telefonisch) oplossen van technische defecten;
Tijdig en nauwkeurig instaan voor de montage, demontage en herstelling van de machines op werven en/of in de
werkplaats;
Defecte mechanische en elektrische stukken en onderdelen vervangen en/of herstellen;
Elektrisch en hydraulisch plan lezen, stellen van diagnose van storingen en herstellingen uitvoeren (12 V);
Rapporteert direct aan de werkplaatsverantwoordelijke.

We willen graag met je kennis maken als je:











In het bezit bent van een A2 elektromechanica, elektriciteit en/of elektrotechnieken;
of evenwaardig door ervaring.
Minimum 5 jaar ervaring hebt als mecanicien
Kennis van mechanica, hydraulica en pneumatica is een pluspunt;
Goede kennis van het Frans is een pluspunt;
Communicatief bent;
Zelf de handen uit de mouwen steekt;
Flexibel en stressbestendig bent;
Beschikt over een rijbewijs B, rijbewijs BE is een pluspunt.
U gebeten bent door techniek en u heeft grote interesse voor bouwwerfmachines.
Voorkennis en ervaring met betonpompen is een pluspunt.

We bieden je:







Een uitdagende job in een groeiende KMO waar een vlakke structuur en no-nonsense aanpak heerst.
Een salarispakket in verhouding met je kennis en kunde.
Een aangename werksfeer waar met kwaliteitsvolle machines gewerkt wordt.
Opleidingsmogelijkheden.
Een servicewagen (inclusief woonwerkverkeer) met gereedschap en wisselstukken
Opleiding bij onze leverancier in Duitsland

Plaats tewerkstelling:
MMB MACHINES Zuid lll - Industrielaan 239320 EREMBODEGEM

Solliciteren: E-mail met cv t.a.v Dhr. Gert De Pauw - e-mail: gert.depauw@mmbmachines.be

