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WERKEN BIJ EEN  
DYNAMISCHE ONDERNEMING?

Bekijk onze vacature op deze ommezijde en stuur je CV door 
of bel voor een afspraak !

IOPERATOREN &
IELEKTROMECHANIEKER

Wij zijn een familiaal veevoederbedrijf opgericht in 1976  
met vestigingen in Waregem, Roeselare en Veurne.

Voor onze productie in Waregem zijn wij op zoek naar operatoren  
en een elektromechanieker die ons helpen groeien.
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De uitdaging: Je voornaamste opdracht betreft een goede werking van ons uitgebreid 
machinepark. Je staat in voor technische diagnoses bij storingen, herstellingen, curatief 
onderhoud, verbeteringsprojecten, … 

WIJ ZOEKEN EEN 
ELEKTROTECHNIEKER :

# een technisch-uitdagende werkomgeving
# veel vrijheid en variatie in de jobinvulling
# een vlakke organisatiestructuur
# een fabrikant met een stevige reputatie op 

het vlak van kwaliteit en betrouwbaarheid
# een solide familiale KMO die continu 

investeert in mensen en middelen
# Loonvoorwaarden boven gemiddelde
# vast dagwerk.

WAT JOUW JOB INHOUDT:

# veelzijdige allround technicus
# sterk technisch-praktisch in-

zicht bij diagnoses
# basisopleiding elektromechanica
# aansluitende ervaring in aan-

verwante productieomgeving 
bijv. voeding, agro-industrie

# autonome werker met een 
vlotte zelforganisatie.

OPERATOR

ELEKTROMECHANIEKER

WIJ ZOEKEN  
ARBEIDERS/OPERATOREN :
# 2 ploegenstelsel
# Tussen 25 en 50 jaar
# Vlot in omgang met computers
# Geen hoogtevrees
# Stressbestendig
# Collegiaal & sociaal
# Nederlandstalig

#	Ontvangst	van	grondstoffen
#	Mengen	van	grondstoffen	tot 

veevoeder via automatische sturing
# Beladen van vrachtwagens  

automatische sturing
# Voeder tot pellets maken
# Volledige opvolging computerproces
# Manuele interventies bij storingen
# Loonvoorwaarden boven gemiddelde

WAT JOUW JOB  
INHOUDT:

Interesse? Neem contact op met Rik Vandeputte: rik@leievoeders.be / 056 60 02 01

Interesse? Neem contact op met Françis Vandeputte: francis@leievoeders.be / 056 60 02 01


