
INTE REST? CONTACT

JOBS@SOLER AS.COM

OR +32 9 381 61 61

E3-laan 75 . 9800 Deinze . Belgium

U bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van het mechanische en in mindere mate het elektrische onderhoud 
van machines en installaties. Bovendien staat u in voor het onderhoud van de infrastructuur en zijn technische 
installaties.
• U voert het preventief mechanische onderhoud uit. 
• Bij breuken of pannes, onderzoekt u het probleem, stelt u een diagnose en staat u in voor de mechanische 

reparatie.
• U leert onze machines door en door kennen. Vanuit deze expertise en uw technisch inzicht werkt u mee aan 

aanpassingen aan de werktuigen, de installaties en het machinepark.
• U leert onze technische installaties (perslucht, gas, verwarming, sprinkler) kennen en onderhouden.
• Het takenpakket wordt verder aangevuld met zeer diverse opdrachten zoals verhuiswerken in de kantoren, 

onderhoud van sanitaire installaties, onderhoud aan werktuigmachines, fijne mechanische taken zoals 
herstellen van raderkasten en vacuümpompen…

HOE JE HET VERSCHIL KUNT MAKEN:

PROFILE
ONDERHOUDS-
MECANICIEN 

• Technisch hoger secundair diploma (A2), mechanica is een must.
• Minimum 5 jaar ervaring als onderhoudsmecanicien.
• Mechanisch plan lezen is een vereiste. Elektrisch plan lezen is een pluspunt.
• Noties van elektriciteit, hydraulica, pneumatica en lagertechniek.
• Sterk doorgedreven technische interesse & inzicht.
• Autonoom, probleemoplossend kunnen werken.
• Elementaire kennis PC.

PROFIEL:

• Dagploeg
• Een contract van onbepaalde duur
• Mogelijkheid tot bedrijfswagen via een cafetariaplan
• Fietslease
• Filevrije bereikbaarheid ;-)

WIJ BIEDEN:

• We zijn een hightech, dynamische onderneming waar mensen centraal staan. Stuk voor stuk delen 
we een hart voor technologie, een passie voor machinebouw, maar bovenal de overtuiging dat elk 
van ons het verschil maakt.

• Dankzij een goed gevuld orderboek en technologie gedreven producten in een markt die niet stil staat, behoren 
we tot de top en zijn we de referentie als het gaat over ultra dunne optische coatings.

• Dagelijks kom je in contact met de eindproducten, gemaakt met onze systemen. Zo vind je deze terug in & op 
jouw smartphone, op het glas van de ramen in je huis & auto en misschien wel in de zonnecellen op je dak, enz…

WA AROM SOLERAS ADVANCED COATINGS:


