HOUTHALEN

° 1969
€ 25 miljoen omzet

100 MEDEWERKERS
INTERNATIONAAL

φ 4,5 ha bedrijfsgebouwen
www.grafityp.com

GRAFITYP Selfadhesive Products nv is een innovatief familiaal bedrijf actief in de ontwikkeling, productie
en verkoop van zelfklevende folies van hoge kwaliteit. De zelfklevende films dienen als basismateriaal voor de
productie van snijfolies, printfolies en laminaten alsook voor carwrapping. Vanuit het hoofdkantoor in Houthalen
en een vestiging in Tamworth (UK) wordt via een netwerk van distributeurs wereldwijd geleverd. De eigen
R&D-afdeling zorgt voor vernieuwing en zelfs ontwikkeling van nieuwe producten. GRAFITYP combineert
winstgevende groei met ethisch en ecologisch ondernemen en diep respect voor medewerkers en omgeving.
Om het technische team te versterken, zijn we dringend op zoek naar een gedreven m/v:

ELEKTROMECANICIEN
DOORGROEI TOT MAINTENANCE ENGINEER/TEAMLEADER TECHNISCHE DIENST
FUNCTIE-INHOUD & VERANTWOORDELIJKHEDEN
1.
2.
3.
4.
5.

Periodiek en preventief onderhouden van het machinepark
Oplossen van mechanische en elektrische storingen
Analyseren en verbeteren van productieprocessen
Opzetten en implementeren van het spare parts managementsysteem (onderdelen magazijn)
Administratief opvolgen van uitgevoerde werkzaamheden
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WAT HEEFT GRAFITYP U CONCREET TE BIEDEN?
1. Een uiterst veelzijdige en boeiende dagfunctie (vrijdagmiddag vrij) in een bedrijf met uitstekende
naamsbekendheid in de sector
2. Korte communicatielijnen waarbij je rapporteert aan de productiemanager
3. Een familiale werkomgeving met waarden zoals innovatie, creativiteit, stabiliteit en verantwoordelijkheid
4. Een zeer aantrekkelijk loonpakket aangevuld met maaltijdcheques
5. De mogelijkheid om in een eerste gesprek vrijblijvend kennis te maken met het bedrijf
INFORMEREN, OVERLEGGEN OF SOLLICITEREN?
BEL PETER VLEESCHOUWERS OP 089 30 55 11
OF 0479 29 74 75

zaterdag tussen 11 en 13.00 u.
kantooruren en ‘s avonds tussen 19 en 20.00 u.
Aanwerving exclusief
begeleid door
VMC Select

SOLLICITEER DIRECT: www.vmc-select.be

VMC Select bvba
Jaarbeurslaan 17.11
3600 GENK
info@vmc-select.be

SHORTCUT RECRUITMENT

