Warsco Units, gevestigd te Genk, is een familiebedrijf met een rijke geschiedenis van meer dan veertig
jaar. Ondertussen zijn wij uitgegroeid tot een veelzijdige speler op de markt van de tijdelijke en semipermanente huisvesting: wij maken “units”. Onze activiteit bestaat uit de productie, verhuur, verkoop
alsook de plaatsing van deze bouwstenen. Hiervoor hebben wij een uitgebreid machine- en
voertuigenpark ter beschikking en investeren wij steeds in innovatieve nieuwe technieken en machines.
Door onze sterke groei en professionalisering zijn wij op zoek naar bekwame en aangename collega’s
(m/v):

ELEKTROTECHNISCH TEKENAAR,
die ook eens graag de handen uit de mouwen steekt

Omschrijving:
- Het digitaal uitwerken en uittekenen van de elektrische schema’s van de units en gebouwen op
basis van productieopdrachten.
- Proactief meedenken over (nieuwe) oplossingen, technieken,lange termijn verbeteringen en
procesoptimalisatie.
- Contact- en tussenpersoon tussen verkoop en technische elektriciens op de werkvloer.
- Het praktisch aansturen van de afdeling elektriciteit.
- Toezien op een correcte informatieoverdracht en goed dossierbeheer.
- Administratieve opvolging van diverse projecten (materiaal bestellen, as-built dossiers opstellen,
lichtstudies maken, schema’s maken voor data, alarm, brand, …)
- Ondersteuning van diverse afdelingen op vlak van keuringen en on-site problematieken.
- Het onderhoud van het machinepark (operationele onderhoudstechnieker oa. paneelzaag met
magazijn, profileerlijn, diverse installaties op onze productiesite, …)
Profiel:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Bachelor elektromechanica/ elektriciteit of gelijkwaardig door ervaring.
Minimum 3 jaar relevante werkervaring.
Kennis van CAD-Design en/of autocad en/of Inventor.
Kennis van LOGO, relais en teleruptoren is een pluspunt.
Een praktische ingesteldheid en een gezonde interesse in IT, telefonie en data.
Je werkt autonoom en georganiseerd, bent ondernemend, flexibel en sociaal en hebt zin voor
verantwoordelijkheid.

Wij bieden:
✓ Voltijdse tewerkstelling in een gezonde, stabiele en groeiende onderneming.
✓ Ruime mogelijkheden tot eigen initiatief en verantwoordelijkheden en verdere bekwaming.
✓ Goede verloning en aantrekkelijke extralegale voordelen.

INTERESSE ? Stuur je CV en motivatiebrief naar personeel@warsco.be

