VERVOEG ONS POWERPACK TEAM ALS DIESEL MEKANIEKER
Zin in een uitdaging in de maritiem technische sector?
Werk je graag in een dynamisch en gemotiveerd team?
Dan is werken bij Engine Deck Repair dé uitgelezen kans. Engine Deck
Repair is de grootste scheepswerf in België, gespecialiseerd in het
onderhoud en herstellen van schepen, werken aan scheepsonderdelen
(zoals hulp- en hoofdmotoren, roer, boegschroef, scheepskranen,…),
stralen en spuiten van de scheepsromp, vervangen of herstellen van
deel der constructiewerken van het schip. Al deze uitdagende
activiteiten worden verricht op de onze scheepswerf te Antwerpen en
op locatie aan boord van schepen over heel de wereld.
Wens je onderdeel uit te maken van de bouwsteen van de maritieme
wereld? Voor ons Power pack team zijn wij dringend op zoeken naar:

Een gedreven Diesel Mechanieker met een hands on mentaliteit
JE FUNCTIE
Als diesel mekanieker ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor onderhoud en herstelling van mobiele
dieselgeneratoren (powerpacks) die gebruikt worden aan boord van zeegaande schepen. Deze zijn gemonteerd in
20ft of 40ft containers en gaan van 250KVA tot 1500KVA. Dit omvat preventief onderhoud, diagnose + herstellingen,
overhaul, testen, aansluiten aan boord van schepen, …. Verder hou je toezicht over de orde, netheid en veiligheid.
JE PROFIEL
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een sterke affiniteit met techniek of je genoot een technische opleiding.
Ervaring als diesel mekanieker is een groot pluspunt.
In het bezit zijn van een heftruckattest en een VCA attest is een pluspunt.
Je kan het hoofd koel houden en prioriteiten stellen.
Je werkt nauwkeurig en stipt.
Vanzelfsprekend ben je een teamspeler
Occasioneel overuren en weekendwerk schrikken je niet af.
ONS AANBOD

•
•
•
•

Werken in een hecht team die elkaar helpen en ondersteunen.
Werken in een gloednieuw werkpplaats.
Wij bieden een aantrekkelijk salaris, aangevuld met extra voordelen.
Je werkt mee aan toonaangevende scheepsherstellingsbedrijf met internationale faam.
Contact us at hr@edr-antwerp.eu , as working for EDR Antwerp Shipyard is the correct opportunity for you.
Discover more at www.edr-antwerp.eu and follow us online.
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