
 

 

Vacature: Elektromechanieker 2 ploegen 
 

Jobomschrijving: 

Als elektromechanieker bij Vulkoprin werk je als storingstechnieker-monteerder en sta je in voor zowel het elektrisch als 
mechanisch onderhoud van ons machinepark.  

Je krijgt je opdrachten van jouw directe chef. Deze opdrachten bestaan uit preventieve en correctieve onderhoudsopdrachten, 
aanpassingen aan machines en installaties, aanpassingen ten gevolge van verbeterprojecten en 5S acties, … 

Samen met je collega’s en afdelingschef zorgen jullie ervoor dat het machinepark optimaal presteert en een maximale OEE (‘Overall 
Equipment Effectiveness’) haalt. Met jouw technisch inzicht en ervaring help je het machinepark te optimaliseren! 

 
Persoonlijke competenties: 
Je bent gemotiveerd, leergierig en nauwkeurig. 
Je bent handig en praktisch aangelegd. 
Je bent collegiaal en kan zowel in team als zelfstandig werken. 
Je bent resultaatsgericht en houdt van uitdagingen.  
Je streeft naar uitstekende kwaliteit in al je werkzaamheden. 
Je kan werken onder tijdsdruk en kan omgaan met 
veranderingen.  
Je gaat geen problemen uit de weg en zoekt naar een logische 
en realiseerbare oplossing. 
Je toont initiatief in het zoeken naar verbeteringen in het 
onderhoud. 

Bekwaamheidscompetenties: 
Je hebt praktische kennis van industriële elektriciteit.  
Je hebt praktische kennis van mechanica, montagetechnieken, 
pneumatica en hydraulica. 
Je kan op een logische en gestructureerde manier storingen 
zoeken en verhelpen. 
Je hebt ervaring met automatisatietechnieken. 
Kennis en ervaring met PLC-sturing is een pluspunt,  
maar niet vereist.  
Je kan vlot overweg met PC en office programma’s.  
Je hebt technisch inzicht. 

 

Ons machinepark bestaat onder meer uit: 
Constructie- en plaatbewerkingsmachines, een lasrobot, CNC-
draaibanken, geautomatiseerde transportsystemen (AGV’s), 
een automatisch magazijn met robotarm, chemische 
reactoren en kunststofverwerkingsmachines, lakstraat, 
montagelijnen,… 

 

Vereiste studies: 
TSO diploma elektromechanica  
TSO elektrische installatietechnieken 
Of gelijkwaardig door ervaring 

 

Talenkennis: 
Nederlands: goed begrijpen, spreken, lezen en schrijven 

 

Uurrooster: 
Voltijds in 2 ploegen (38 uur/week) 
ma. - don.: 5u00 - 13u15 en 13u15 - 21u30  
vrijdag: 5u00 -11u15 en 11u15 - 17u15 

 
Opstart en opleiding in dagrooster (38u/week):  
ma. - don.: 7u30 - 12u en 12u45 - 16u30  
vrijdag: 7u30 - 12u30 
Geschatte duurtijd dagrooster: 3 tot 6 maanden  

 
Technische problemen laten zich niet of moeilijk plannen. Bij 
herstelwerkzaamheden willen we dus beroep kunnen doen op 
jou om de pannes zo snel mogelijk te verhelpen.  
Hierbij rekenen we op jouw flexibiliteit! 

Met welke ingrediënten geven we jouw enthousiasme een boost? 
 

 Werken bij Vulkoprin betekent terechtkomen in een gepassioneerd team  
   dat in familiale sfeer steeds samen naar een topresultaat streeft! 

 Een aantrekkelijk loon binnen metaalsector met eindejaarspremie en extralegale voordelen  
zoals maaltijdcheques en anciënniteitsvoordelen. 

 Elke starter wordt via een intern opleidingstraject tot operator of specialist opgeleid. 

 Interne doorgroeimogelijkheden en carrièrekeuzes. 

 
Solliciteer online via onze jobspagina https://www.vulkoprin.be/nl/jobs/ 

 of rechtstreeks bij onze personeelsdienst: vraag naar Jasper of Leen! 
 

Contactgegevens: 

Leen Maes, HR-manager 
leen.maes@vulkoprin.be 
051/403 806 

Jasper Braet, HR-assistent 
jasper.braet@vulkoprin.be 
051/403 806 
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