Puur meesterschap in alles wat we doen
Morubel, gevestigd in Oostende, behoort met meer dan 100 medewerkers tot één van de
grootste werkgevers van de regio. Meer dan 60 jaar in de seafood heeft ons meesterschap
bevestigd waarbij we geëvolueerd zijn tot het grootste Europees diepvriesbedrijf voor
tropische garnalen en zeevruchten.

ERVAREN TECHNISCHE DUIZENDPOOT - VASTE NACHT
Onze onderhoudstechnicus in de vaste nacht zal begin 2022 na een carrière van meer dan 12
jaar bij Morubel genieten van zijn welverdiend pensioen. Daarom starten wij nu onze
zoektocht naar een gemotiveerde opvolger.
Functieomschrijving
•
•
•
•
•
•

Je draagt de verantwoordelijkheid voor het verhelpen van basis technische storingen
en het herstellen van defecten aan de industriële installaties.
Je voert eveneens het preventief onderhoud uit volgens periodieke planning.
Dagelijks ben jij verantwoordelijk voor de opstart van de processinglijn.
Naast de productiemachines zal je ook ingeschakeld worden voor elektrische
aanpassingen, herstellingen en/of verbeteringen op vlak van gebouwen of industriële
installaties.
Tijdens jouw nachtshift is er ook een industriële reinigingsploeg aanwezig, je zult deze
personen begeleiden en informeren.
Polyvalent onderhoudswerk aan het gebouw, een lamp vervangen, schilderwerken
uitvoeren, … het zal allemaal tot jouw takenpakket behoren.

Opleiding – vaktechnische kennis:
• Werk- en denkniveau elektromechanica of onderhoudstechnieken en/of gelijkwaardig
door ervaring.
• Minimum 5 jaar relevante werkervaring: onderhoudsvakman, klusjesman,
hulpelektricien, …
• Ervaring nachtwerk is een groot pluspunt.
• Je beschikt een allround technische kennis.
• Goede kennis van het Nederlands is een vereiste, ook lezen en schrijven.

Persoonlijkheid
•
•
•
•
•

Je beschikt over de nodige dosis verantwoordelijkheidszin.
Betrouwbaarheid is hier natuurlijk van groot belang.
Teamspirit, zin voor hygiëne, kwaliteit en veiligheid.
Je bent een echte problemsolver.
Je bent leergierig en een echte plantrekker. Zelf organiseren van jouw taken is een
tweede natuur!
• Je kan ook in een koude werkomgeving nauwgezet, gestructureerd en veilig werken.
Wij bieden
•

•
•
•
•
•

Een volwaardig opleidingstraject! Je zal de eerste 6 weken in de dagploeg worden
opgeleid door jouw ervaren collega’s van de technische ploeg. Daarna zul je een
periode meewerken in het tweeploegen systeem met de onderhoudstechnici, zo krijg
je ook deze taken onder de knie. Om dan na maximum 5 maanden tewerkstelling in de
vaste nacht te werken onder de vleugels van de nachttechnieker tot hij op zijn
pensioen gaat.
Een job met veel verantwoordelijkheid binnen een stabiel bedrijf, Europese
marktleider in diepvriesverwerking van garnalen en zeevruchten.
Een divers en uitdagend takenpakket.
Wij bieden je een fulltime contract in de vaste nacht, geen weekendwerk.
Jouw loonpakket bevat een verloning op maat, aangevuld met extra legale voordelen.
Een veilige werkomgeving waar iedere werknemer zijn steentje aan bijdraagt.

Solliciteren
Stuur zo snel mogelijk jouw motivatiebrief en CV via e-mail naar hr@shore.eu
Contactpersoon: Angélique Heynen – HR Business Partner

