Werkaanbieding (België): onderhoudstechnicus
CNC-onderhoudstechnicus
Bun Engineering is een bedrijf, actief in de BENELUX, gespecialiseerd in de verkoop van numeriek
bestuurde machines die actief zijn in de draai- en freessector met hoofdkantoor in Alleur in België.
Bun Engineering staat bekend om zijn hoogwaardige producten en diensten en is een ideale partner
voor klanten in de CNC-sector. De expertise van het gehele BUN-team (qua advies, installatie,
reparatie, onderhoud, programmering, training en transport) wordt ingeschakeld om aan de
behoeften van haar gediversifieerd cliënteel te voldoen. Omdat Bun Engineering een KMO is, heeft
het veelzijdige medewerkers in dienst die op regelmatige wijze de nodige bijscholingen krijgen om
hun expertise nog uit te breiden. Bovendien krijgen onze medewerkers de kans om volledig
zelfstandig projecten te beheren (na inwerkingsperiode). Initiatief wordt zeker gewaardeerd.
Functiesamenvatting
-

-

-

-

De onderhoudstechnicus is verantwoordelijk voor het efficiënt oplossen van mechanische en
elektrische storingen op CNC-machines, maar ook voor de installatie van deze verschillende
apparaten.
Hij moet elektrische en mechanische schema's kunnen lezen en interpreteren, routinepreventief onderhoud uitvoeren aan machines en toebehoren en bekwaam zijn in het
gebruik van mechanische gereedschappen.
Hij stelt dagelijks rapporten op om de uitgevoerde reparaties te registreren/coderen.
Het doel van de technicus is aldus om de defecte machine te herstellen voor zover dit
mogelijk is. Deze persoon dient dus nauw samen te werken met de verantwoordelijke van de
onderhoudsdienst en installaties, maar ook met de planningsverantwoordelijke.
Tenslotte is de CNC-technicus ook verantwoordelijk voor het verstrekken van relevante
informatie aan het kantoorteam om het werk van de andere betrokken afdelingen te
vergemakkelijken.

Essentiële taken en verantwoordelijkheden
-

-

Machineproblemen oplossen, installatie en onderhoud van CNC-machines en hun
randapparatuur bij klanten;
Nauw samenwerken met onze leveranciers, leden van de technische dienst en het kantoor
om een kwaliteitsvolle service te garanderen.
Contact opnemen en communiceren met klanten over onderhoudskwesties die externe
expertise of een onderaannemingsdienst vereisen (vb. interventies door Fanuc, Mitsubishi,
Citizen, Biglia, enz.). Om deze taak uit te voeren, is beheersing van het technisch basis Engels
essentieel (lezen, schrijven en communiceren).
Technische rapporten uitschrijven van het uitgevoerde werk en het BUN-team informeren
over de situatie van de klant.
Indien nodig, al preventieve en voorspellende hulp bieden aan de klanten i.v.m. het
onderhoud van hun CNC-installaties en productiemachines.

Opleiding en ervaring
-

Bachelor in de elektromechanica en/of onderhoud of gelijkwaardige ervaring op dit gebied,
of een paar jaar ervaring in onderhoud met elektromechanische oriëntatie.
Ervaring met depannage machines en probleemoplossende vaardigheden.
Ervaring met mechanica, elektriciteit en hydraulica
Ervaring met pneumatiek en elektronica is een pluspunt.
Werkomgeving en fysieke vereisten
De kenmerken van de werkomgeving en de hierna beschreven fysieke vereisten zijn typerend
voor die waaraan een werknemer dient te voldoen bij het uitvoeren van de voornaamste
taken van deze functie. De CNC-onderhoudsomgeving omvat regelmatig staan, zitten en
lopen. Deze taken vereisen frequent gebruik van oog-, hand- en vingercoördinatie. Het
uitvoeren van taken kan buigen, krommen van de rug en uitstrekken omvatten. Alle taken
vereisen het gebruik van een veiligheidsbril en het dragen van veiligheidsschoenen. De
werknemer moet af en toe materialen, reserveonderdelen of dozen optillen. Deze van zijn
auto naar de machine brengen, en/of verplaatsen op de werkplaats. In deze functie is het
soms nodig om ladders te beklimmen en soms op hoogte te werken.
Voordelen en compensatie:
Competitief en evoluerend salaris in functie van ervaring
Gereedschap en werkkledij
Communicatiehulpmiddelen (GSM en tablet)
Bedrijfswagen en tankkaart
Maaltijd- en ecochèques
Eindejaarsbonus op basis van de resultaten

