We love newspapers !
Onze coldsetdrukkerij, Printing Partners Paal Beringen, maakt
deel uit van de groep Mediahuis. In Beringen drukken we o.a.
de kranten De Standaard, Het Belang van Limburg, Gazet van
Antwerpen, Het Nieuwsblad. Naast een uitgebreide krantenproductie, voeren we ook voor verschillende klanten belangrijke
commerciële drukopdrachten uit. Service, kwaliteit en liefde
voor ons vak zijn het uitgangspunt in al onze drukactiviteiten.
De hoogtechnologische, grafische omgeving waarbinnen we
opereren, vraagt om dynamische medewerkers, die bereid zijn
zich voortdurend te ontwikkelen. TOPMERKEN vereisen
TOPMENSEN, dus kom snel ons team versterken !

ELEKTROMEKANIEKER
JE UITDAGING
• Je staat in voor de goede werking van de machines.
• Je maakt een diagnose op bij defecten of storingen en je voert de gepaste
herstellingswerken uit.
• Je werkt mee aan de uitvoering van de onderhoudsprogramma’s, revisies, aanpassingen
aan de installaties, …
• Je biedt technische assistentie aan de productie en wisselt relevante informatie uit.
• Je maakt de nodige rapporten op over uitgevoerde werkzaamheden en relevante
informatie.
• Je bent bereid in een roterende uurregeling te werken, met vroege – late – nacht en
dagdiensten, inclusief zaterdagnacht en zondagnacht in een beurtrolsysteem.
JE PROFIEL
• Je hebt een technische opleiding genoten, minstens A2.
• Je houdt ervan om technische problemen te analyseren en op te lossen.
• Je bent multifunctioneel inzetbaar voor elektrische en mechanische werkzaamheden.
• Je bent een teamplayer die ook autonoom kan werken.
WE BIEDEN
• een contract van onbepaalde duur
• een grondige opleiding en inwerkingperiode
• de kans om in contact te komen met de nieuwste technologieën in de
(zeer recente investeringen)
• een motiverende verloning met een ruim pakket aan extra legale voordelen
• plaats van tewerkstelling is Beringen

wereld

Solliciteer voor deze uitdagende functie via
ilse.straetman@coldsetprintingpartners.be
Voor meer informatie over ons bedrijf of de groep waartoe we behoren, neem zeker een
kijkje op onze websites www.coldsetprintingpartners.be, www.mediahuis.be

