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Technisch Verantwoordelijke Warmwals 

TECHNICAL SERVICES  
 

 
JOUW FUNCTIE 
• Je stelt het preventief onderhoudsplan op, beheert en optimaliseert het binnen jouw 

werkgebied.  

• Je staat in voor het beheer en het optimaal functioneren van de installaties in jouw 
werkgebied.  Jouw eerste opdracht is het voorkomen van ongeplande stilstanden. In dit kader 

voer je storingsanalyses uit en werk je aan het continu verbeteren van de 
onderhoudssystematiek (modificaties, preventief- en/of predictief onderhoud) en volg je de 
maintenance KPI’s op. 

• Je bent nauw betrokken bij het verbeteren en borgen van de technische veiligheid van de 
toegewezen machines, en zorgt voor veilige en standaard werkmethodes voor de 
onderhoudswerken. 

• Je organiseert en coördineert de geplande preventieve onderhoudswerken.  

• Je werkt mee aan FMEA en RCFA binnen de afdeling 
• Je assisteert de storingsploeg bij complexe problemen.  
• Je streeft naar een optimale kostenbeheersing. 
• Tot slot neem je een actieve rol op bij technische projecten binnen het bedrijf. 

 
JOUW COMPETENTIES 
• Je hebt een Bachelor diploma of Industrieel Ingenieur, bij voorkeur specialisatie Elektro-

Mechanica.  
• Je kan logisch en analytisch problemen benaderen, bent gedreven om deze op te lossen tot op 

het bot en je gaat gestructureerd en planmatig te werk.  Het einddoel is alle ongeplande 
stilstanden te voorkomen. 

• Je hebt een brede interesse voor techniek en onderhoud in het algemeen.  
• Kennis van mechanica en hydraulica. 
• Je werkt zeer resultaatgericht. 
• Je legt vlot contacten en beschikt over goede communicatieve vaardigheden. 
• Je kan goed overweg met de courante PC-toepassingen. 

 

BIJKOMENDE INFORMATIE 
• Een interessante technische job een in groeiende omgeving. 
• Contract van onbepaalde duur 

• Wij bieden je een competitief remuneratiepakket met een ruim aanbod aan extralegale 
voordelen (oa hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, maaltijdcheques, 24 ADV 

dagen,...) in een internationale professionele context. 

 

INTERESSE? 
Solliciteer via Aleris.com/careers  
Voor meer info kan je terecht bij kristel.vanden.eynde@aleris.com 
 
         

 


