COLLEGA’S GEZOCHT (m/v)
12 PROCESOPERATOREN (in een volcontinu ploegenstelsel)
& 2 FLEXIBELE OPERATOREN (technisch bedienden)
De centrale wordt jouw werkterrein. Je bedient ze vanuit de controlekamer en
houdt nauwlettend toezicht op de continue goede werking ervan.
Bij problemen reageer je adequaat en voorzie je de juiste oplossingen.

VACATURES

2 ELEKTRICIENS (dag)
Je onderhoudt de centrale en lost problemen van elektrische aard op. Je helpt mee
om de onderhoudsstilstanden voor te bereiden, op te volgen en tot een goed einde te
brengen.

A&U Energie zal groene warmte
en stroom produceren door de
verbranding van niet-recycleerbaar 2 MECANICIENS (dag)
Als mecanicien doe je het mechanisch onderhoud van de centrale. Je voert preventieve
houtafval. Momenteel is de
en curatieve onderhoudswerken uit, herstelt en analyseert mechanische problemen.
Je helpt mee om de onderhoudsstilstanden voor te bereiden, op te volgen en tot
centrale volop in opbouw in de
een goed einde te brengen.
Breestraat in Wielsbeke.
Om tegen 2020 operationeel te zijn, ELECTRICAL & PROCESS MANAGER
zoeken wij nu reeds gemotiveerde Na een ruime inwerkingsfase ben je verantwoordelijk voor het productieproces en
en flexibele werkkrachten. Na een het automatisatieproces alsook voor de milieutechnische opvolging. Je staat mee
in voor de werkorganisatie van een 28-tal medewerkers. Je beschikt over minimum
intensieve opleiding in onze
een technische bachelor optie automatisering, met een relevante werkervaring en
degelijke kennis elektriciteit/elektronica en IT.
centrale in Oostrozebeke, ben je
dan helemaal klaar voor de job!

JOUW PROFIEL:
•
•
•
•
•

Je bent gedreven en kan zowel zelfstandig als in team goed functioneren.
Je bent flexibel en houdt van een polyvalente job.
Je draagt graag verantwoordelijkheid en wil je voortdurend bijscholen.
Je hebt veel aandacht voor veiligheid en kwaliteit.
Je bent begaan met het milieu en duurzaamheid vind je belangrijk.

WIJ BIEDEN:
•
•
•
•
•
•
•

Wij bieden werk in de toekomstgerichte en boeiende sector van de hernieuwbare energie.
A&U Energie is een stabiel bedrijf met een vlakke organisatiestructuur en een aangename
werksfeer.
Je komt terecht in een technologisch boeiende werkomgeving in een gloednieuwe centrale.
Je krijgt de unieke kans om vanaf de opstartfase met ons bedrijf mee te groeien.
Wij voorzien een intensieve ‘on the job’ training in ons bedrijf A&S Energie.
Een individuele, praktische opleiding op de werkplek door onze procesoperatoren zorgt
ervoor dat je de nodige vaardigheden aanleert.
Je krijgt een contract van onbepaalde duur volgens het aantrekkelijk paritair comité 326
(energiesector), aangevuld met diverse extralegale voordelen.

KOM NAAR ONZE JOBDAGEN!
In ons bedrijf A&S Energie zetten we de deur wijd voor je open op
vrijdagnamiddag 19 en zaterdagvoormiddag 20 oktober.
Kom langs, bezoek onze centrale en stel al je vragen over onze
vacatures. We verwachten jou!

19 OKT
20 OKT

13U TOT 17U A&S Energie

Nieuwenhovestraat 5

08U TOT 13U 8780 Oostrozebeke

Hoe inschrijven? Zend een e-mail (met uw CV) naar Jolien Roelens:
jolien.roelens@a-u-energie.be
Net zoals onze centrale zelf, is ook onze website nog in opbouw. Meer informatie over ons bedrijf kan je vinden op de
voorlopige pagina www.a-u-energie.be of telefonisch op 056.67.17.50.

19086 A&U personeelsadvertentie.indd 1

25/09/18 16:01

