SOLLICITEREN

Callens – Brandertechnieker - Geel

Op zoek naar een Brandertechnieker
Als brandertechnieker sta je in voor het nauwkeurig en efficiënt opstarten en
herstellen van stoom- en thermische oliesystemen alsook diverse industriële
thermische installaties bij onze klanten.
De noodzakelijke parameters worden correct ingesteld (o.m. in functie van
opgelegde normeringen) en de nodige sturingen worden geprogrammeerd.
Tijdens de opstart van de installatie zoek je alle elektrische fouten en lost
deze op.
Je respecteert de vooropgestelde veiligheidsvoorschriften en fungeert ook in
dit verband als een voorbeeld voor jouw collega’s.
Na ongeveer 1 jaar (afhankelijk van ervaring) fungeer je in een
rotatiesysteem als interventietechnieker. Hierbij word je ingezet om zeer
diverse storingen na een diepgaande en efficiënte diagnose op te lossen.

Wat wordt er van jou verwacht?
Je genoot bij voorkeur een technische opleiding binnen de richtingen
verwarming, elektromechanica of klimatisatie of je hebt reeds relevante en
praktische ervaringen opgebouwd.
Je beschikt over de nodige certificaten als gastechnieker (G1 en G2) of bent
bereid deze te behalen via externe opleidingen.
Je beschikt over een ruime technische bagage ( elektriciteit, programmeren,
materialenkennis, inzichten,…) en vooral een sterke technische interesse.
Heb je kennis automatisering? Pluspunt!
Logisch en ook praktisch kunnen redeneren zijn eigenschappen die jou
typeren.
Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden en werkt steeds
klantgericht.
Je bent sterk in het plannen en organiseren van opdrachten en taken.
Je gaat steeds uiterst nauwkeurig, kwaliteits- en veiligheidsbewust te werk.
Je bent flexibel qua ingesteldheid en staat open voor een positieve
groepsgeest.
Kan je je daarbovenop ook uitdrukken in het Frans? Dan heb je een streepje
voor.
Voldoe je niet aan alle bovenstaande verwachtingen? Aarzel niet om vrijblijvend
contact op te nemen zodat we persoonlijk kunnen aftoetsen of je de geschikte

kandidaat bent.

Wat bieden wij jou aan?
Je kan aan de slag bij een waardegedreven familiebedrijf en marktleider in
de industriële warmte- en luchttechnieken.
Transparantie, authenticiteit, open communicatie en ondernemerschap zijn
kernwoorden in onze dagdagelijkse bedrijfsvoering. We laten jou dan ook
met plezier ‘jezelf zijn’.
In een wereld in verandering laten we onze mensen zichzelf ontwikkelen
door hen zowel intern als extern op te leiden en te begeleiden. Deze
trajecten moeten onze 'Calliërs' toelaten hun verantwoordelijkheid,
zelfstandigheid en techniciteit verder te verfijnen en te benutten.
In een vooruitstrevende, ergonomische werkomgeving en infrastructuur
kunnen onze medewerkers rekenen op motiverende en aantrekkelijke
arbeidsomstandigheden en -voorwaarden. De vaste verloning wordt
afhankelijk van profiel en ervaring aangevuld met een mix van competitieve,
extralegale voordelen.
Ben je sportief en kom je graag met de fiets naar het werk? Dan kan je
beroep doen op onze fietsleasing.
Je werkt in een 40/38u – stelsel wat ervoor zorgt dat je naast je wettelijk
verlof op jaarbasis ook 12 compensatiedagen kan opnemen.
Als Calliër wordt er voor jou het nodige veiligheidsmateriaal en de geschikte
kledij voorzien om jouw functie te kunnen uitvoeren.
Een mix van ons pintje van de chef, fruit@work, verjaardagen, teambuildings
en tal van originele, sociale activiteiten kleuren onze jaarkalender.
https://www.callens.eu

