Maintenance Engineer
Bedrijf
Denys is een multi-specialistische bouwgroep met meer dan 2.500 medewerkers.
Het groeimodel is gefundeerd op 3 pijlers:
•
•
•

diversificatie
innovatie
export

Innoveren doen we niet in één specialisme, maar als totaalbedrijf in meerdere disciplines: water, energie,
mobiliteit, restauratie, bouwkunde, speciale technieken en andere gespecialiseerde bouwtechnieken.
De Denys Group, een veelgevraagde partner voor de meest complexe bouwprojecten en infrastructuurwerken.
Functiebeschrijving
In deze functie sta je in voor het preventieve en curatieve onderhoud van de werfmachines en dit op
verschillende (internationale) werven:
•

Samen met een team van techniekers voer je alle geplande onderhoudswerkzaamheden en
herstellingen uit van diverse werfmachines zoals bijvoorbeeld kranen, sidebooms, stroomgroepen,
compressoren en lasapparatuur en dit in hoofdzaak op de werf.

•

Per werf beheer je de wisselstukken. Je brengt de noden in kaart en staat hierbij in voor de opzet van
de juiste logistieke processen. Je bepaalt welke voorraden er van de kritische onderdelen nodig zijn op
de werf en welke vanuit het centrale magazijn kunnen verstuurd worden. Je implementeert
bovenstaande, volgt op en stuurt bij waar nodig.

•

Je bent het aanspreekpunt voor de ‘interne’ klanten zijnde de Project Leiders en dit voor verschillende
internationale projecten en garandeert hen een perfecte ‘service’.

•

Je werkt dagdagelijks samen met een team van ervaren techniekers en vormt de schakel tussen de
werfleiding enerzijds en de materiaal dienst anderzijds.

•

Je rapporteert aan de Verantwoordelijke Onderhoud Materieel

Profiel
•

Je behaalde een Bachelor niveau Electro-Mechanica of bent gelijkgesteld door ervaring.

•

Je bent net afgestudeerd of bouwde al een eerste ervaring op binnen een maintenance afdeling.

•

Je bent gepassioneerd door techniek en hebt een bijzondere affiniteit voor ‘werfmachines’.

•

Van nature ben je een echte problem-solver die gestructureerd en systematisch op zoek gaat naar de
beste oplossing bij technische problemen.

•

Je bent bereid tot regelmatige buitenlandse verplaatsingen doorheen Europa dit in combinatie met
werkzaamheden vanuit de centrale technische diensten te Wondelgem.

Wij bieden
•

Een uitdagende en afwisselende functie binnen een sterk groeiende onderneming.

•

De kans om mee te evolueren met de groei van het bedrijf.

•

Een salarispakket dat jouw prestaties en ervaring optimaal beloont.

Contact
Solliciteer nu via onze website: www.denys.com / jobs

