
Over de functie 

Als onderhoudsmanager of productie-ingenieur werk je ‘hands on’ in een zeer geautomatiseerde 
werkomgeving. Hier ben jij hoofdzakelijk verantwoordelijk voor twee zaken ; enerzijds sta je in 
voor een goede werking van de verschillende aspecten van onze verpakkingslijnen. Anderzijds 
doet je ook het onderhoud van de machines en behoud je het overzicht van hele flow. 

Zo ga je samen met jouw collega's zowel preventieve als curatieve onderhoudstaken uitvoeren. 
Hierbij verricht je, steeds in samenspraak met het management, optimalisaties zodat het 
machinepark maximaal rendement haalt. 

 

Functie eisen 

• Je bent in het bezit van een bachelor diploma Elektromechanica of 
Onderhoudstechnologie of je bent gelijkwaardig door ervaring. 

• Je kan minimum 2 jaar relevante werkervaring voorleggen. 
• Je beschikt over een ruime technische kennis van mechanica, elektriciteit, PLC, drives, 

hydraulica en pneumatica. 
• Je bent pc-vaardig : Windows, Excel, Outlook (Siemens S7 is een pluspunt). 
• Je kan zelfstandig werken en je hebt verantwoordelijkheidszin. 
• Je hebt leiderskwaliteiten. 
• Je bent leergierig en steekt graag de handen uit de mouwen. 
• Je bent bereid te werken met een vaste dag, mogelijks met interventies. 

 

Over het bedrijf 

Je komt als onderhoudsmanager of productie-ingenieur terecht bij Icefactory Europe, producent 
van consumptie ijsblokjes gericht op de Europese Retail. Wij verbinden jouw talenten en 
persoonlijkheid met de technische uitdagingen binnen het bedrijf. Onze gedrevenheid om een 
uitmuntend product te leveren aan onze klanten zorgen ervoor dat jouw potentieel ten volle 
benut wordt.  

Wat mag je verwachten? 

• Een vast contract van onbepaalde duur of freelance contract 
• Een marktconform loon naargelang kennis en ervaring 
• Bedrijfswagen met tankkaart naargelang kennis en ervaring 
• Maaltijdcheques van €8/gewerkte dag 
• Een smartphone met abonnement 
• Hospitalisatieverzekering 
• Groepsverzekering 

Solliciteer 

Herken jij jezelf in dit profiel? En lijkt werken bij Icefactory Europe je een leuke uitdaging? 
Solliciteer dan meteen. Wie weet ziet jouw toekomst er binnenkort dan net zo cool uit als die van 
ons. 


