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Functieomschrijving

SKP nv is een specialist op gebied van veilige hef- en hijstechnieken en –constructies, alsook valbeveiliging.
Wij bieden oplossingen voor een zorgeloze, veilige en ergonomische werkomgeving.

Je komt terecht in het technisch team van SKP, waar je zal instaan voor de plaatsing van zwenkarmen, hijsinstallaties, 
takelbalken, levenslijnen en bijkomend ook het onderhoud en herstellingen van deze. Dit zijn op maat uitgewerkte en 
steeds veilige oplossingen. Hierbij is de voorbereiding even belangrijk als de afwerking. Dit maakt de job sterk afwisse-
lend, maar ook sterk systematisch/methodisch.
De projectuitvoering gebeurt doorgaans op locatie, zowel binnen als buiten en je zal veelal op hoogte moeten werken. 
Een goede afstemming met de opdrachtgever is vanzelfsprekend om projecten tot een goed einde te brengen. Na afloop 
kijk je terug op je projecten met een gezonde dosis beroepsfierheid.

Profiel

· Je bent in het bezit van een diploma secundair onderwijs A2 in een technische richting, aangevuld met minimaal  
enkele jaren ervaring.
· Een goede kennis van mechanica en elektriciteit is een must.
· Je kan technische problemen beoordelen en gepaste oplossingen voorleggen.
· Je bent een team player.
· Kwaliteit, veiligheid en verantwoordelijkheidsgevoel zitten in jouw DNA.
· Je kan vlot overweg met computerapplicaties zoals Word en Excel
· Taalvaardigheid: Nederlands is een basisvereiste.

Job gerelateerde competenties

De productietijd en productiekosten evalueren en uitrekenen. 
De conformiteit van gereedschap en productiemachines controleren of op punt stellen.
Technische steun verlenen aan operatoren en diensten voor kwaliteit, studies en productie.
Storingen identificeren en analyseren, corrigerende acties bepalen en de uitvoering ervan opvolgen.

Aanbod

- Ontwikkelingsmogelijkheden
- Samenwerken in een team van gelijkgezinden.
- Verloning volgens de wettelijke barema’s aangevuld met maaltijdcheques en een degelijke hospitalisatieverzekering.

Plaats tewerkstelling
S.K.P. NV
Industrieweg 137 3583 PAAL

Vereiste studies: TSO 3de graad Elektromechanica
Werkervaring:  Minstens 2 jaar ervaring
Talenkennis:  Nederlands (goed)
Contract:  Vaste Job
   Contract van onbepaalde duur
   Voltijds

Waar en hoe solliciteren?
Cv en motivatiebrief via e-mail: guy.engelen@skp.be

Technicus Electromechanica


