
   

Onderhoudselektriciën 

 

Jouw uitdaging  
Jouw liefde voor techniek kunnen we bij Phoenix Services goed gebruiken. Ga jij die uitdaging aan 
om al onze elektrische installaties te onderhouden? 

• Jij bepaalt de voorwaarden en modaliteiten voor het werken aan de elektrische installaties.  

• Je spoort elektrische storingen en hun oorzaak op en voert de nodige herstellingen uit.  

• Jij installeert ook nieuwe elektrische uitrusting en test uit of deze in werking gesteld mag worden.  

• Hierin ga je zelfstandig en gestructureerd te werk. 

• Je werkt in dagdienst. 

 

 

Jouw profiel  

• Een technische achtergrond 

• Kennis van Elektriciteit 

• Veel aandacht voor veiligheid 

• Zeer goede kennis Nederlands en een basiskennis Engels 

 

Ons aanbod  

• Een boeiende werkomgeving op de terreinen van Arcelor Mittal Gent met een uniek machinepark 

• Je krijgt een vast contract in dagdienst, een motiverend salaris aangevuld met extralegale 
voordelen waaronder maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, 
productiebonus 

• Je werkt in een 40/38 uren week. Naast je wettelijke verlofdagen heb je recht op 12 ADV dagen. 
Je verlof is vrij te kiezen, uiteraard in overleg met je team & collega’s.     

• De kans om je op technisch gebied helemaal te ontplooien door onze on-the-job training 

 

Contacteer ons!  
Helemaal warmgelopen voor deze functie?  
Lieselotte Vandeverre - lieselotte.vandeverre@phoenix-services.com - +32/472.40.96.22 

 

Meer weten over ons?  
https://phoenixservicesofbelgium.recruitee.com/ 
https://www.phoenix-services.com/ 

  https://www.facebook.com/phoenixservicesbelgium/ 
 https://www.linkedin.com/company/phoenix-services-of-belgium 

 

mailto:lieselotte.vandeverre@phoenix-services.com
https://www.facebook.com/phoenixservicesbelgium/
https://www.linkedin.com/company/phoenix-services-of-belgium


   

Onderhoudstechnieker  

 

Jouw uitdaging  
Gepassioneerd door techniek?  
Dan kunnen wij jouw talent goed gebruiken bij Phoenix Services of Belgium!  

• Je bent verantwoordelijk voor de technische interventies en het onderhoud op onze voertuigen 
(Caterpillar, Liebherr, Terberg, ...) 

• Je zoekt storingen zowel mechanisch, elektrisch, hydraulisch als pneumatisch 

• Je doet technische interventies op het terrein indien nodig 

• Je werkt in 3 ploegenstelsel (vroeg, laat, nacht - niet in het weekend)  

 

Jouw profiel  

• Je hebt een diploma automechanica of gelijkaardig door ervaring 

• Je hebt kennis van elektriciteit, hydraulica en pneumatica 

• Je bent leergierig 

• Je beschikt over eigen vervoer 

 

Ons aanbod  

• Een boeiende werkomgeving op de terreinen van Arcelor Mittal Gent met een uniek machinepark 

• Je krijgt een vast contract ,een motiverend salaris aangevuld met extralegale voordelen 
waaronder maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, productiebonus 

• Je werkt in een 40/38 uren week. Naast je wettelijke verlofdagen heb je recht op 12 ADV dagen. 
Je verlof is vrij te kiezen, uiteraard in overleg met je team & collega’s.     

• De kans om je op technisch gebied helemaal te ontplooien door onze on-the-job training 

 

Contacteer ons!  
Helemaal warmgelopen voor deze functie?  
Lieselotte Vandeverre - lieselotte.vandeverre@phoenix-services.com - +32/472.40.96.22 

 

Meer weten over ons?  
https://phoenixservicesofbelgium.recruitee.com/ 
https://www.phoenix-services.com/ 

  https://www.facebook.com/phoenixservicesbelgium/ 
 https://www.linkedin.com/company/phoenix-services-of-belgium 

 

mailto:lieselotte.vandeverre@phoenix-services.com
https://www.facebook.com/phoenixservicesbelgium/
https://www.linkedin.com/company/phoenix-services-of-belgium


 

Vacature: Grondman 

 

Jouw uitdaging Als grondman verhelp jij de mechanische stilstanden op onze zeefinstallatie. Je staat 
ook steeds klaar om de nodige kuiswerken op onze zeefinstallatie uit te voeren. 
Hierbij volg je nauwgezet alle veiligheidsvoorschriften op.  
Je werkt regelmatig op hoogte en werkt voortdurend buiten (winter en zomer). 
 

 

Jouw profiel • Je bent bereid om in twee ploegen te werken (vroege en late worden flexibel met 
elkaar afgewisseld) 

• Je hebt logisch inzicht en zoekt oplossingen voor mechanische stilstanden 

• Je werkt graag buiten (winter en zomer, alle weersomstandigheden) 

• Je werkt graag op hoogte 

• Je hebt een hoog veiligheidsbewustzijn en maakt van veiligheid een topprioriteit 

• Je bent communicatief sterk (mondeling) 

• Je kan zelfstandig en proactief werken 

• BA4 attest is een pluspunt 

 

Ons aanbod Wij bieden jou 

• Een contract van bepaalde duur voor 6 maanden met de mogelijkheid tot een vast 
contract na afloop van deze periode 

• Een marktconform salaris aangevuld met ploegenpremie, productiebonus, 
maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en groepsverzekering 

• Je komt terecht in een hecht team  

 

  

 

 



   

Onderhoudstechnieker weekendwerk 

 
Jouw uitdaging  
 Je bent verantwoordelijk voor de technische interventies en het onderhoud op onze voertuigen 

(Caterpillar, Liebherr, Terberg, ...) 
 Je zoekt storingen zowel mechanisch, elektrisch, hydraulisch als pneumatisch 
 Je doet technische interventies op het terrein indien nodig 
 Je werkt in het stelsel van weekendwerk (gelijkgesteld aan voltijdse tewerkstelling)  

 

 
Jouw profiel  
 Je hebt een diploma automechanica of gelijkaardig door ervaring 
 Je hebt kennis van elektriciteit, hydraulica en pneumatica 
 Je bent leergierig 
 Je beschikt over eigen vervoer 

 
Ons aanbod  
 Een boeiende werkomgeving op de terreinen van Arcelor Mittal Gent met een uniek machinepark 
 Je krijgt een vast contract ,een motiverend salaris aangevuld met extralegale voordelen 

waaronder maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, productiebonus     
 De kans om je op technisch gebied helemaal te ontplooien door onze on-the-job training 

 
Contacteer ons!  
Helemaal warmgelopen voor deze functie?  
Lieselotte Vandeverre - lieselotte.vandeverre@phoenix-services.com - +32/472.40.96.22 

 
Meer weten 
over ons? 

 

https://phoenixservicesofbelgium.recruitee.com/ 
https://www.phoenix-services.com/ 

  https://www.facebook.com/phoenixservicesbelgium/ 
 https://www.linkedin.com/company/phoenix-services-of-belgium 


