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Mechanisch technicus – Assistant field service planner
Regio: 

Gent, België, Zuid-Nederland

Taken:

• Installatie, montage en onderhoud van alle 
producten van mechanische oorsprong welke 
verdeeld worden door Promati.

• Instructies en leiding geven aan één of meerdere 
ingeleende monteurs.

• Assistentie verlenen aan de fielder service planner 
en de field service planner    
vervangen als hij afwezig is.

• Magazijnbeheer en verzendingen.

Plaats in de organisatie:

• Verantwoording verschuldigd aan planner en 
technisch directeur.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden:

• Beheer van de werkomgeving en apparatuur.

• De kwaliteit van de door hem uitgevoerd 
werkzaamheden.

• De verzorging van zijn materialen en 
gereedschappen.

• Juiste administratieve afhandeling van de door hem 
uitgevoerde werkzaamheden.

• Verantwoordelijkheden ta.v. V.G.W.M.:

 • Het toepassen van de bedrijfsveiligheidsregels.

 • Op de juiste wijze gebruiken van machines,   
 werktuigen en materialen.

 • Correct toepassen van persoonlijke    
 beschermingsmiddelen.

 • Het melden van gevaarlijke situaties,   
 ongevallen, schades, gebreken en defecten -   
 zich op de hoogte stellen van alle    
 gevaarlijke stoffen in de werkomgeving.

 • Zorgen voor een veilige, geordende en nette  
 werkomgeving.

Contacten:

Klanten/opdrachtgevers, Collega’s, Leidinggevenden.

Vereiste opleiding en/of ervaring:

Minimum niveau A3/LTS mechanica
Basisveiligheid
Minimum 2 jaar ervaring als mechanisch technicus

Wij bieden: 

• Een aangename en uitdagende werksfeer in een 
dynamische onderneming die ‘on the move’ is.

• Mogelijkheid tot zelfontplooiing en eigen inbreng 
(horizontale hiërarchie).

• Verloning in verhouding met de ervaring. 
Mogelijkheden tot doorgroei voor  
dynamische profielen.

• Representatieve firmawagen (personenwagen, type 
Renault Kangoo of Megane, Peugeot 306, ...) 
met beperkt privé gebruik.

• GSM en Tablet.

Standplaats: onze vaste inrichting op ArcelorMittal 
Gent. Werkzaamheden zijn over gans Belgïe en  
Zuid-Nederland, maar de focus ligt op regio   
Gent – locatie AMG (minimaal 80%).
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