zoekt

MAGAZIJNIER (M/V)
Jouw verantwoordelijkheden
Voor onze klant Engie Electrabel (tewerkstelling op Kerncentrale Doel) zijn we nog op zoek
naar een magazijnier met grondige materiaalkennis (meetinstrumenten). Je doet de
inventarisatie van alle materialen, je houdt keuringen bij en vraagt nieuwe keuringen aan van
geijkte toestellen en dergelijke. Kortom je houdt je portefeuille van materialen up-to-date en
klaar om gebruikt te worden door personeel van de kerncentrale Doel.
De vaste job op kerncentrale Doel is vooral in dagshift, maar op vraag van de klant kan het
voorkomen dat je eens in het weekend zou moeten werken.
Om de job verder aan te leren, is er een inloopperiode van enkele weken/maanden met een
ervaren collega voorzien.
Opgelet: Kerncentrale Doel is moeilijk bereikbaar met openbaar vervoer.
Jouw profiel
Je spreekt perfect Nederlands.
Attesten zoals VCA, rolbrug en heftruck zijn een pluspunt.
We zoeken een plichtsbewust persoon die zelfstandig kan werken en die weinig tot geen
controle behoeft om zijn werk correct uit te voeren.
Je ben initiatiefrijk en positief ingesteld.
Je bent minutieus ingesteld: voor jou is je job pas gedaan als alles perfect in orde is.
Je bent bereid om aandacht aanwezig te zijn op veiligheidsvergaderingen, toolboxen, e-MIX,
etc…
Gezien de lange aanmeldprocedure om toegang te verkrijgen tot de Kerncentrale, dienen
kandidaten zich zo snel mogelijk aan te bieden via mail. Ook zal voor de tewerkstelling een
vierdaagse opleiding (voor toegang tot KCD) moeten gevolgd worden (diverse mogelijke
data in februari, maart en april).
Mensen die reeds toegang hebben tot de warme zone (of reeds de vierdaagse opleiding
hebben gevolgd), dienen dit ook te vermelden in de sollicitatiemail.

Ons aanbod
Dit is een opdracht met vast contract.
Een dynamische voltijdse functie binnen een enthousiast team.
Een professionele en stabiele werkomgeving waar collegialiteit centraal staat.
Geïnteresseerd?
Stuur je motivatiebrief en cv met als onderwerp “MAGAZIJNIER (M/V)”
naar joris@firmastaelens.be

