ST Extruded Products / Group

Innovatie en performantie, transparantie en continuïteit: dat zijn de kwaliteiten die ST Extruded Products
Group (STEP-G) definiëren. Wij zijn één van de marktleiders wereldwijd in de productie van geextrudeerd
aluminium. Met een 900-tal medewerkers en productie sites in België, Duitsland en China hebben we een
multinationaal succes, in Duitsland met een onze plants in Bitterfeld, Bonn en Vogt.
De STEP-G plant in Duﬀel met 115-tal medewerkers produceert geextrudeerde profielen voor constructieve
oplossingen in allerlei technologische domeinen. We richten ons zowel op de productie van aluminium
materialen met hoge sterkte legeringen voor de vliegtuig en defensie industrie, als op goed verspaanbare
legeringen voor onze internationale klanten in de automotive industrie. Voor onze plant in Duﬀel zijn we
momenteel op zoek naar

Maintenance Engineer (m/v)
Je verantwoordelijkheden:
⁄ Meet en regeltechniek: Je bent verantwoordelijk voor de volledige scope van het meet en regel
gebeuren voor alle warmtebehandelingsinstallaties. Daarnaast bereid je audits voor en zorgt
dat de nodige normen en regels worden upgedate.
⁄ Technische projecten: Je neemt deel aan/organiseert verbeterings- en engineering projecten.
Verder ben je verantwoordelijk voor de in bedrijf name van installaties en toestellen.
⁄ Onderhoudsplan: Je analyseert, ontwikkelt, realiseert en optimaliseert het onderhoudsplan.
⁄ Preventief onderhoud: Je neemt actief deel aan en werkt het onderhoudsplan uit. Je plant en
organiseert de gedetailleerde werkvoorbereiding en fungeert als werkleider. Achteraf evalueer
je de werken en maak je een kosten batenanalyse op.
⁄ Storingsonderhoud: Je fungeert als deskundige van de machines en assisteert de shifttechniekers. Je stelt instructies op en geeft opleiding aan productie en de technische dienst.
⁄ Werkvoorbereiding: Je zorgt voor een gedetailleerde werkvoorbereiding inclusief risico
analyse. Je waakt over de correcte uitvoering van de werken en evalueert achteraf.
⁄ Plannen: Je organiseert de onderhoudswerken en de goedgekeurde modificaties van de
installaties.
⁄ Veiligheid: Je borgt en verhoogt het veiligheidsniveau. Dit doe je o.a. door medewerkers en
contractors correct te informeren en te motiveren.

Je profiel:
⁄ Bachelor diploma in de richting van elektro mechanica
⁄ Minimum 5 jaren relevante werkervaring in een industriële omgeving
⁄ Kennis van elektronica, mechanica, elektro-mechanica, pneumatica, hydraulica, PLC en meet
en regeltechniek
⁄ Je kan je vlot uitdrukken in het Engels, zowel mondeling als schriftelijk
⁄ Goede interne en externe communicatie vaardigheden, teamgericht, goede probleem
analyse, zelfstandig, goede planning en organisatie en klantgericht
Geïnteresseerd in deze positie?
Stuur je kandidatuur met CV en motivatiebrief door naar: tonny.huybrechts@step-g.com
Voor bijkomende vragen betreﬀende deze vacature, kan je contact opnemen met de verantwoordelijke
werknemer Tonny Hubyrechts op het nummer +32(0) 15 30 29 55.
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