Monteur Elektromechanica
E.M.E. of voluit Electro Mechanic Equipment nv, is een familiale KMO gevestigd in Glabbeek (bij Tienen).
Wij zijn reeds 60 jaar actief in de wereld van elektrische energieverdeling voor industrie en nutsbedrijven.
Onze productie afdeling levert jaarlijks wereldwijd schakelaars uit naar grote multinationals, waardoor
onze producten terug te vinden zijn in ‘s werelds grootste windmolenturbines of cruise schepen.
Neem alvast een kijkje op onze website www.eme.be.
Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde collega voor onze
productieafdeling.

Meer info over onze productieafdeling:
We beschikken over 2 goed uitgeruste montage ateliers (met elk een 3 à 5 tal monteurs), waar we op
jaarbasis een 1500 tal middenspanningsschakelaars assembleren.
Seriewerk of repetitieve taken? Niet aan de orde!
Onze klant heeft een specifieke vraag, en we zoeken samen naar de beste uitkomst. Daardoor zijn wij een
bedrijf dat zich specialiseert in oplossingen op maat en beperken seriële taken zich tot een minimum.
Grote batchseries zijn dus bij EME niet aan de orde, waardoor je een zeer afwisselend palet hebt van
montage taken.

Deze interne functie bestaat uit onderstaande taken zoals:
•

Het samenbouwen en mechanisch voor- en afmonteren van (elektro-) mechanische
middenspanningsschakelaars.

•

Na een opleidingsperiode kan je doorgroeien in bepaalde verantwoordelijkheden. Bijvoorbeeld :
het elektrisch bedraden van deze toestellen, alsook het finaal aftesten voordat een product vertrekt
naar onze klant.

•

Het (kwalitatief) optimaliseren van onze huidige productiewerking, ook jouw input telt!

Natuurlijk kan je steeds terugvallen op het volledige EME team, dat je met raad en daad bijstaat.

Gezocht profiel:
•

Je hebt een technische opleiding genoten bij voorkeur richting elektrotechnieken of mechanische
vormgevingstechnieken en/of je hebt reeds ervaring in een gelijkaardige functie.

•

Je kan zelfstandig werken maar evengoed in teamverband

•

Je hebt een oog voor detail en afwerking

•

Je hebt een affiniteit voor techniek en mechanica/elektriciteit.

Sleutel je of bouw je in je vrije tijd vaak aan allerhande projecten, dan is dat voor ons al een absoluut
pluspunt!

Persoonsgebonden competenties:
Resultaatgerichtheid
Teamspeler
Nauwkeurigheid

Ons aanbod:
Boeiende en afwisselende job binnen een ervaren en innovatieve afdeling.
Stabiele en flexibele KMO, waar er een goede bedrijfscultuur heerst met korte communicatielijnen.
Een no-nonsense, dynamische organisatie, met respect voor ieder persoon.
Samenwerking en ondersteuning met een aangenaam en gemotiveerd team.
Een marktconforme verloning aangevuld met extralegale voordelen.
Job met een optie tot een vaste betrekking.

Werkuren (38u/week):

08u00-17u00

maandag/dinsdag/woensdag/donderdag

08u00-12u00

vrijdag

In onze “file vrije” streek wonen en dus ook kunnen werken is zowel voor jou als voor ons een voordeel!

Alle aanvullende informatie kan je bekomen bij :
ELECTRO MECHANIC EQUIPMENT NV - Zuurbemde 51 te 3380 Glabbeek
Tel . 016/77 23 00 – Wouter Verhemeldonck

➔ Schriftelijk solliciteren kan via wv@eme.be

