The Belgian Chocolate Group zoekt techniekers!

The Belgian Chocolate Group (BCG) is een succesvolle KMO met een omzet van ca. 50M€.
BCG produceert kwaliteitsvolle chocoladeproducten voor binnen- en buitenland. We hebben
verschillende merken, waaronder ‘koetjesreep’ dat al jarenlang garant staat voor zijn
traditionele smaak en ‘The Belgian’ op basis van authentieke Belgische chocolade. We
exporteren momenteel naar een tachtigtal landen over de ganse wereld.
BCG is een aantrekkelijke werkgever met zorg voor haar werknemers. In onze vestigingen in
Olen en Herentals worden in totaal 160 vaste medewerkers tewerkgesteld.
Wij zijn voor de vestiging in Herentals en Olen dringend op zoek naar techniekers. Zit
techniek in je vingers en heb je ondertussen al enkele jaren ervaring? Ben je op zoek naar
een job waarbij geen enkele dag hetzelfde is? Dan ben jij waarschijnlijk de persoon om ons
technische team te versterken.
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Jouw talenten:
Goede kennis van de machines, zodat je storingen kan oplossen en het preventieve
onderhoud kan uitvoeren.
Duidelijke affiniteit met moderne techniek.
Bij voorkeur A2 opleiding elektriciteit of mechanica, of gelijkwaardig door aantoonbare
ervaring.
Je hebt een “premium” ingesteldheid om net als jouw collega’s aan onze hoge
kwaliteitseisen en hygiëneregels te voldoen.
Drukt zich vlot uit in het Nederlands en kennis van Engels.
PC-vaardig en bereid het gebruik van SAP aan te leren.
Werkt op zelfstandige, ordelijke en gestructureerde wijze.
Laat veiligheid, precisie en bedrijfszekerheid primeren.
Een echte teamplayer, die niet alleen in staat is om op zelfstandige wijze zijn
verantwoordelijkheden op te nemen, maar zich tevens weet te integreren in de bestaande
ploeg.
Bereid om te werken in 2 ploegen (vroege/late) of vaste nachtploeg en bereid zijn om in de 2
vestigingen te werken.
Ons aanbod:
Een uitstekende kans om je talenten te benutten als technicus, in een stabiele omgeving met
een aangename sfeer.
Een competitief loon met maaltijdcheques- en hospitalisatieverzekering.
Persoonlijk ontwikkelingsplan waardoor jouw kennis en competenties kunnen uitgebreid
worden.
Werk in je regio, prima woon-werkverkeer.

Interesse?
Stuur ons dan vandaag nog je CV naar ns@thebelgian.com – Meer info? Contacteer Noor
Schepens, 0472/11.38.10
Bijkomende informatie over The Belgian Chocolate Group vind je op onze website :
www.thebelgian.com

