OPERATIONEEL VERANTWOORDELIJKE
GRONDREINIGING (elektrisch & mechanisch)
BEDRIJFSOMSCHRIJVING

De Bree Solutions is een toonaangevende onderneming in milieubeheer, industriële reiniging,
afvalrecyclage, groenrecyclage, grondreiniging, TOP & DOP, waterzuivering en bodemsaneringen.
De Bree Solutions onderscheidt zich van zijn concurrenten door het aanbieden van een
totaaloplossing met de best beschikbare technieken.
Voor de operationele uitbating van onze grondreinigingsfabriek in Maldegem zoeken we een
gemotiveerde, elektrisch en mechanisch onderlegde, verantwoordelijke.

FUNCTIE

• Je staat in voor een goede operationele opvolging van het productieproces van de recyclage
van zand, slib en verontreinigde gronden.
• Je streeft naar een continue verbetering van het productieproces.
• Je hebt grote aandacht voor de kwaliteit van de eindproducten zoals gewassen zand en
slibfractie.
• Je coördineert en stuurt je team (5 personen).
• Je stuurt de technieker aan bij het preventief en curatief onderhoud van de installaties in de
grondreiniging en waterzuivering (zowel elektrisch als mechanisch). Je zorgt dat door goed
onderhoud machines operationeel blijven. De eindverantwoordelijkheid van de mechanische
en elektronische aspecten vallen onder uw bevoegdheid.
• Je zorgt voor een dagelijkse opstelling en rapportage van de productiecijfers aan de
gedelegeerd bestuurder en het afdelingshoofd.
• Je rapporteert aan de directie.

PROFIEL

• Je bezit minstens een bachelor diploma elektromechanica
• Je bent alert en hebt oog voor zaken die kunnen verkeerd lopen
• Je bent probleemoplossend en stressbestendig
• Je hebt een hands-on mentaliteit en helpt waar nodig
• Je bent in staat een team aan te sturen en te motiveren

AANBOD

• Een voltijdse functie, met optie vast in een groeiende onderneming
• De Bree Solutions kan u een aangename werkomgeving bieden met professionele omkadering!
• Een competitief salaris met extralegale voordelen en firmawagen

INTERESSE?

Stuur je CV samen met je motivatie naar vanhoorebeke.d@debree.be of via post naar:
De Bree Solutions NV, t.a.v. Mevr. D. Van Hoorebeke., Krommewege 31 G, 9990 Maldegem
We hopen je binnenkort te mogen verwelkomen in ons team!

