Coke Handling Mechanical Technician
HCO (dochteronderneming van de HCI groep) levert industriële dienstverlening aan onze petrochemische
klant Esso Raffinaderij Antwerpen. Onze “Coke handling” dienstverlening omvat de behandeling van
petroleum cokes die vrijkomen uit het raffinage proces (Delayed coker Unit) door het operations team
alsook het vakkundig onderhouden van de installaties door het mechanisch onderhoudsteam.
Ter versterking van ons onderhoudsteam zijn wij op zoek naar een mechanische technieker.
Je zal op de werf ESSO Antwerpen tewerkgesteld worden in een dynamisch team waarin je ingeschakeld
wordt om het dagelijkse onderhoud van de “coke handling” installaties en andere arbeidsmiddelen te
verzorgen. Een sterke nadruk wordt gelegd op preventief onderhoud maar ook storingen oplossen en
verbeteringen aanbrengen aan de installaties zijn voor jou een uitdaging !
Meer weten over onze Coke Handling activiteiten ? Bezoek dan zeker www.h-c-o.be
Taken en verantwoordelijkheden:








Uitvoeren van preventieve onderhoudswerkzaamheden op de installaties;
Analyseren van mechanische storingen, uitvoeren van herstellingen en voorstellen formuleren ter
voorkoming van problemen;
Toepassen van alle klant specifieke veiligheidsprocedures tijdens de werkuitvoering;
Begeleiden en assisteren van externe servicetechniekers van bepaalde deelinstallaties
(overheadkraan, cutting installatie,..) voor preventief onderhoud of voor complexere herstellingen;
Het maken van voorstellen voor mechanische verbeteringen van de installaties;
Housekeeping taken in het onderhoudsatelier alsook enkele logistieke taken in het magazijn
(Elektrisch) veiligstellen van installaties (na grondige opleiding) voor uitvoering werkzaamheden

Profiel:











Je beschikt over de nodige verantwoordelijkheidszin en hebt aandacht voor kwaliteit
Je zorgt altijd voor de veiligheid van jezelf en collega’s tijdens de werkuitvoering
Je hebt een diploma TSO Elektromechanica / Mechanische technieken of BSO Lassen-constructie of
Mechanisch onderhoud of bent gelijkwaardig door ervaring;
Ervaring in de chemie of de petrochemie is een pluspunt;
Je beschikt over opleiding basisveiligheid (VCA) , of bent bereid deze te behalen
Ervaring met transportsystemen (conveyors, rolbruggen, …) is een pluspunt;
Basiskennis van elektrische installaties is een pluspunt , echter geen vereiste (opleiding voorzien)
Je hebt bij voorkeur een basiskennis van Microsoft Office (Word, Excel,…)
Je bent Nederlandstalig en hebt een goede basiskennis van het Engels;
Je bent bereid om in een periodiek wachtsysteem (storingsonderhoud) te werken

Ons aanbod:







Een uitdagende job in een stabiele werkomgeving binnen de HCI groep, waar ruimte is voor initiatief,
verantwoordelijkheid en persoonlijke ontwikkeling;
Een doorgedreven specifieke opleiding over de installaties;
Je komt terecht in een klein maar dynamisch team met korte communicatielijnen;
Een aantrekkelijk salarispakket dat gebaseerd is op uw ervaring en kennis, aangevuld met extralegale
voordelen (o.a. maaltijdcheques, smartphone, hospitalisatieverzekering en een bedrijfsvoertuig na
positieve evaluatie).
Mogelijkheid tot leasing van een bedrijfsfiets (vb. e-bike)

