Al meer dan 20 jaar kunnen bedrijven bij Vanparijs Engineers – deel van de groep EDF Luminus - terecht voor
gespecialiseerd advies en oplossingen in het domein van ononderbroken stroomvoorziening en decentrale
energieproductie. Vanuit ons hoofdkantoor in Hoegaarden, ontwerpen, bouwen en onderhouden wij onze installaties
volledig op maat en volgens de behoeften van onze klanten.

Service Engineer (m/v)

Beheer en onderhoud van WKK installaties
Onze installaties voor warmtekrachtkoppeling helpen onze klanten energie te besparen. Daarom steken wij al onze energie
in onze machines, zodat ze altijd in optimale conditie zijn.

Ben jij iemand met power en een passie voor techniek en hou je ervan als alles gesmeerd loopt?
Dan hebben wij de geknipte job voor jou!
▪
▪
▪

Dankzij jouw goede zorgen – zowel preventief als correctief - blijven onze WKK installaties optimaal functioneren
Na de nodige opleiding word je verantwoordelijk voor de goede werking van een aantal aan jou toegewezen
WKK’s en verzorg je samen met je collega’s van het service team de wachtdienst en helpdesk voor onze klanten.
Je wordt een specialist in jouw vakgebied, hebt een luisterend oor voor onze klanten en kan hen steeds
ondersteunen met een gepaste oplossing.

Jouw troeven
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Je bent Bachelor Elektromechanica of evenwaardig door ervaring.
Je bent een ervaren onderhoudstechnieker of storingstechnieker (min. 7 à 10 jaar).
Actief zijn in een industriële omgeving schrikt je niet af.
Verbrandingsmotoren en/of generatoren in combinatie met warmterecuperatie zijn jou niet onbekend.
Je bent een zelfstandige werker met een sterke algemene technische kennis.
Initiatief nemen en klantgericht handelen zijn jouw tweede natuur.
Je bent Nederlandstalig maar spreekt ook een mondje Frans en Engels.
Orde, verantwoordelijkheid en doorzettingsvermogen zijn jouw talenten.

Ons voorstel
▪
▪
▪
▪

Een bediendencontract van onbepaalde duur
Een team van enthousiaste collega’s in een snel evoluerende KMO
Mogelijkheid tot zelfontplooiing in een boeiende energiesector
Een aantrekkelijk salarispakket, bedrijfsvoertuig, interessante extralegale voordelen en een toffe werksfeer

Interesse?

Solliciteren kan via mail naar Veerle.vandevorst@vanparijs-e.be

