
 

Onderhoudstechnieker Regeltechniek en Fijnmechanica - Dagwerk 

Ben je gebeten door regeltechniek en fijnmechanica? Werk je graag resultaatgericht met het 
oog op optimalisatie? Dan is dit de job voor jou. 

Onze klant 

Mc Three Carpets België is een toonaangevend bedrijf in textiel vloerbekleding.  
 
Zij produceren tapijten met de meest geavanceerde, innovatieve en milieuvriendelijke 
materialen. Zij volgen de evoluties in de markt nauwgezet op en investeren in de nieuwste 
productietechnologieën om de klanten tapijten met de beste garenkwaliteit, weefstructuur en 
look and feel aan te bieden. 
De combinatie van drie ondernemingen (België, VS en Turkije) biedt nieuwe opportuniteiten 
en verzekert wereldwijde aanwezigheid op de tapijtmarkt. 

Functie 

Als technieker ben je verantwoordelijk voor het preventief en curatief onderhoud van het 
geautomatiseerd machinepark. Je denkt hierbij mee en ondersteunt procesverbeteringen.  
Je taken daarbij zijn:  
 

• Je lokaliseert het defect en stelt hiervoor een diagnose op die bepaalt welk type 
herstelling nodig is. 

• Je lost de breuk op volgens de vereiste veiligheidsvoorschriften en analyseert hoe 
dit in de toekomst vermeden kan worden. 

• Je onderhoudt de machines zowel elektrisch als fijn mechanisch. Er komt hierbij ook 
regeltechniek aan te pas. Dit is fysiek geen zwaar werk. 

• Je werkt zowel rechtstreeks aan de machines als in het werkatelier waar een lean 
lift je bedient van alle nieuwe materiaal. 

• Je werkt autonoom/zelfstandig en rapporteert aan de technical manager. 



 

 www.elekti.be 
 

Profiel 

• Je beschikt over een diploma elektromechanica of elektrotechniek of gelijkwaardig 
door ervaring. 

• Je hebt een eerste werkervaring. 
• Je bent gebeten door techniek en denkt graag probleemoplossend. 
• Kennis PLC is een pluspunt. 
• Veiligheid komt voor jou op de eerste plaats. 
• Je werkt zowel graag in team als zelfstandig. Je bent hands-on en ondernemend.  
• Een vlotte kennis van het Nederlands en basiskennis Frans is nodig om te 

communiceren met je collega’s. 
• Flexibele uren zijn voor jouw geen probleem. 
• Persoonlijkheid: Probleemoplossend, resultaatgericht, stressbestendig, interesse voor 

techniek, autonoom en punctueel. 

Aanbod 

• Je krijgt een uitdagende en gevarieerde job met veel verantwoordelijkheden binnen 
een dynamisch sterk groeiend bedrijf. 

• Een marktconform salaris aangevuld met maaltijdcheques 
• Je krijgt 35 verlofdagen per jaar die je deels vrij kan opnemen.  
• Overuren worden uitbetaald aan 150% of kan je opnemen in verlof. 
• Je tekent onmiddellijk een vast contract van onbepaalde duur. 
• Dit is een job in dagregime. 


