Vacature
Manufacturing our future
Functie: Production Technician BLM HH Full Cont
Locatie: Ieper HH
McBride is de meest vooraanstaande leverancier van huishoudelijke, textiel- en persoonlijke verzorgingsprodukten in Europa. Onze
klanten zijn de grootste en meest succesvolle Europese distributiehandelaars. Onze vijfduizend collega’s in 17 productieplants en
diverse vestigingen in 10 landen dragen bij tot het maken van McBride als een succesvolle en spannende plek om te werken.
De formule voor ons succes is gebaseerd op de bedrijfsprincipes: communicatie, betrokkenheid, leiderschap en teamwork.
Voor de blaasafdeling in onze produktiesite in Ieper, zijn we momenteel op zoek naar een produktietechnieker. Je werkt steeds in
afwisselende ploegen in een volcontinu systeem.
Jouw verantwoordelijkheden :
Als produktietechnieker draag je bij tot het in stand houden en verhogen van de productiviteit en betrouwbaarheid van het
machinepark in de blaasafdeling. Hiertoe sta je in voor :

het herstellen van defecten aan blaasmachines en randapparatuur

het optimaal afregelen van het machinepark, rekening houdend met produktiviteit en produktkwaliteit

het meewerken aan het optimaliseren van het machinepark

als technisch specialist sta je in nauwe samenwerking met de ploegverantwoordelijke en rekenen de medewerkers op jouw
technische ondersteuning en dit bij uiteenlopende problemen van mechanische, electrische, pneumatische, hydraulische of
electronische aard.

Het onderhoud uitvoeren op machines in het kader van TPM.
Jouw profiel :
Opleiding en ervaring

Je bent in het bezit van een technisch diploma (min. A2).

Indien je enkele jaren relevante ervaring als productie- of onderhoudstechnieker kan voorleggen, is dit een pluspunt.

Je hebt een grondige kennis van draaien, frezen en lassen of bent bereid je hierin bij te scholen.
Rolspecifieke competenties

Je bent kritisch ingesteld, vernieuwend en gedreven in het zoeken naar technische optimalisaties.

Je bent in staat zelfstandig te werken, zonder hierbij het team uit het oog te verliezen.

Je stelt voorbeeldgedrag op vlak van veiligheid en het nemen van verantwoordelijkheid.

Je bent leergierig en -gezien de grote variatie in opdrachten- flexibel ingesteld.

Je geeft blijk van een uitgesproken (lange termijn-) engagement.
Onze principes
Je bent gepassioneerd door private label en je past de McBride-principes toe in jouw job : teamwerk, betrokkenheid, communicatie
en leiderschap.
Ons aanbod
Wij bieden je een intensieve opleiding en alle kansen tot ontplooiing. Een boeiende en uitdagende functie binnen een dynamisch
team, waar menselijk kapitaal en resultaatgerichtheid voorop staan.
Na een volwaardige opleiding en evaluatie, kunnen we je een competitief loon garanderen.
Interesse?
Stuur jouw CV en motivatiebrief naar Cindy Verkruysse, HR Officer, Paddevijverstraat 49, B-8900 Ieper
Tel. 0032/57 22 83 50 - Email : cindy.verkruysse@mcbride.eu

