
STORINGSTECHNIEKER
MET VOORKEUR VOOR VEILIGHEID

BECAUSE WE CARE

Circulair en koolstofarm aluminium: dat is het doel 
waar we bij E-MAX met zijn allen aan werken. Als 
storingstechnieker draag jij graag daaraan bij.

DE FUNCTIE 

Preventief, correctief, curatief: jij verricht alle soorten 
elektrisch en mechanisch onderhoud aan de machines. En je 
doet het nog snel ook. 

Mede door jou komen technische storingen amper voor en 
loopt het productieproces als een trein. Je spoort fouten op 
en leest en interpreteert schema’s en plannen. Jij hebt een 
superbrede kennis van industriële installaties. Ook is enige 
kennis van PLC-systemen je niet vreemd. 

In jouw afwisselende job werk je vooral zelfstandig, maar 
je weet ook dat het produceren van duurzame profielen 
teamwerk is. 

En een ding staat voor jou altijd voorop: veiligheid. 

DIT GA JE DOEN 
• Je spoort actief storingen op en verhelpt ze. 
• Je onderhoudt het machinepark.
• weekendploeg / zaterdag - zondag 10.00u - 22.00u. 

WAT BRENG JE MEE 
• Minimaal een A3-diploma met specialisatiejaar 

of
• Een jaar ervaring op soortgelijke werkplek en een TSO-

diploma in de richting elektriciteit, elektromechanica, 
automatisatie, autotechnieken. 

• Initiatief en een oplossingsgerichte houding. 
• Stressbestendigheid en een groot 

verantwoordelijkheidsgevoel. 
• Inzicht in machines en processen. 
• Laservaring (MAG/MIG of TIG) is een pluspunt.

CARE FOR OUR EMPLOYEES

BIJ E-MAX KUN JIJ VERWACHTEN 
• Een prima salaris.
• Een dertiende maand salaris.
• CAO 90; een bonusplan dat in werking gaat 

wanneer het bedrijf goede resultaten kent.
• Maaltijdcheques.
• Een 24-urige werkweek (wordt als voltijds 

beschouwd).
• 57,6 ADV-uren.
• Anciënniteitsdagen en -geschenken.
• Pensioensparen.
• Ploegentoeslag .
• Mogelijkheid tot gratis griepvaccin.

CARE FOR PEOPLE 
Bij E-MAX geloven we in het investeren in 
superieure, duurzame oplossingen. Dat doen 
we niet alleen op het gebied van aluminium. We 
investeren ook in duurzame relaties met onze 
klanten, leveranciers en met de maatschappij. 
Maar vooral ook met jou, als medewerker.

Met drie productievestigingen in Dilsen-
Stokkem, Gullegem, Moorsele en een 
gieterij in Kerkrade (Nederland), leveren 
onze 340 vakmensen ons unieke product: 
X-ECO. Onze eigen legering van duurzaam 
low-carbon aluminium. We zijn voorloper in 
de kringloopeconomie. Met een omzet van 
209 miljoen euro en 60.000 ton duurzaam 
aluminium op jaarbasis zijn we marktleider in 
West-Europa.

KLINKT GOED? 
Dat dachten wij ook. 

WIL JE MEER WETEN? 
OF DIRECT SOLLICITEREN? 
Neem dan contact op met onze collega  
Marleen Bové. Bel +32 56 43 84 43 of mail 
marleen.bove@e-max.eu.

DIENSTVERBAND
24 uur  
 

BIJZONDERHEDEN 
Weekendploeg
Vast contract

LOCATIE 
Dilsen-Stokkem


