We ontwerpen, fabriceren, plaatsen en onderhouden waterzuiveringsinstallaties in eigen beheer.
Zo bieden wij een totaaloplossing voor het stockeren, verpompen en zuiveren van diverse
waterstromen: afvalwater, proceswater en hemelwater.

TECHNISCH MEDEWERKER
ELEKTROMECHANICA
METAAL- EN KUNSTSTOF LASSER

zuiver WATERBEHEER

Jobomschrijving:
In onze productieafdeling vervaardigen we zowel standaard producten als allerhande oplossingen op
maat van de klant. Hierbij verwerken we vooral kunststof en RVS. Daarnaast help je eveneens mee
aan de assemblage van onze standaard waterzuiveringsinstallaties. Dit zowel op mechanisch als
elektrisch vlak.
Je produceert kunststofonderdelen voor de inbouw van waterzuiveringsinstallaties, pompinstallaties,…
alsook verzorg je alle maatwerkonderdelen. Elektrische sturingen, pompen, behuizingen, enz. Het
productieteam is verantwoordelijk voor de kwalitatieve bouw van onze producten zodat de installatie
op de werf probleemloos kan verlopen.

Wij bieden:
Je komt bij ons terecht in een sterk innovatief bedrijf waar je zeer zelfstandig aan de slag kan met de
laatste nieuwe machines en gereedschappen. Er is een back-up van een zeer professioneel team met
daarbij een constante bijscholing. Je werkt in dagploeg, een voltijdse, gevarieerde job in een
groeiende KMO met een competitief loon, hospitalisatieverzekering en specifieke opleidingen. Je bent
ingeschreven in de bouw.
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BelleAqua is gevestigd te Wuustwezel.
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Je bezit bij voorkeur een diploma elektromechanica of hebt enkele jaren relevante werkervaring.
Basiskennis in het lassen en verwerken van kunststof leidingen en plaatmateriaal is een pluspunt.
Je hebt ervaring/kennis in het lassen en verzagen van RVS en aluminium en kan deze met behulp
van een plan samenstellen.
Je hebt voldoende elektrische kennis om zelfstandig een elektrisch schema te lezen en de
verschillende componenten te herkennen en samen te bouwen.
Je bent flexibel qua werkplanning.
Je schrikt er niet van terug om, wanneer nodig, andere productietaken op te nemen.
Je werkt nauwkeurig en bent gedreven.
Je hebt zeer veel oog voor kwaliteit.
Sporadisch assemblage op de werf is geen probleem.
In bezit van rijbewijs heftruck is een pluspunt.
In bezit van VCA certificaat is een pluspunt.
Je hebt zin voor verantwoordelijkheid en kan zelfstandig werken.
Je beschikt over een positieve en dynamische ingesteldheid.
Je bent klantgericht, communicatief en streeft naar resultaat.
Je bent een goeie communicator en spreekt daarom vloeiend Nederlands in woord (ook in schrift).
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Contact:
BelleAqua, Den Isomo 8, 2990 Wuustwezel
t.a.v. Eline Van Bavel (hr@belleaqua.be)

Den Isomo 8 • B-2990 Wuustwezel
Rek. BE72 7330 1058 1316 • BTW BE 0476 539 719
+32(0)3 666 53 03 • info@belleaqua.be • www.belleaqua.be

