
Electro-mechanicus met optie automatisatie (H/V) 

Bij Desobry, 3e Belgische koekjesfabrikant, wordt er veel aandacht besteed aan proactiviteit, 
ethiek en team spirit.  Meer dan 140 mensen zetten zich dagelijks in om onze overheerlijke 
koekjes te produceren en te verpakken en wereldwijd te verdelen.  Wij exporteren meer dan 
75% van onze productie. Teneinde onze groei nog verder uit te breiden, heeft ons bedrijf de 
laatste jaren sterk geïnvesteerd op technisch en technologish vlak om van onze productiesite 
een unicum te maken.

Opdracht
Je taak bestaat erin om onze electrische en mechanische installaties in onze productie- en 
verpakkingseenheid te beheren, te controleren en te herstellen.

Jobdescription
Je taken zijn erg veelzijdig en je bent zeer nauw betrokken bij het productieprocess, en 
meer bepaald :

• Je controleert de goede werking van de installaties en voert preventief 
onderhoud uit ;

• Je voert de nodige acties uit om de installaties optimaal te laten functionneren ;
• Je draagt bij tot het aanpassen en verbeteren van de installaties ;
• Je respecteert de van kracht zijnde hygiëneregels en veiligheidsmaatregelen in 

ons bedrijf ;
• Je zorgt voor de veiligheid van je medewerkers.

Profiel
• Je hebt een A1 technische opleiding genoten of A2 met 7e specialisatiejaar in 

electromechanica met optie automatisatie;
• Je kan bogen op een ervaring van minstens 3 jaar en je beschikt over een 

uitstekende technische kennis van electriciteit, mechanica en 
pneumatiek;

• Je hebt noties van informatica en Engels en denkt en werkt oplossingsgericht ;
• Je werkt graag in teamverband, je bent betrouwbaar en nauwgezet en hebt 

aandacht voor details
• Je bent bereid om in drie ploegen te werken tijdens drukke periodes;
• Je hebt een degelijke kennis van de Franse taal.

Functie met zicht op vast na een inloopperiode (contract voor bepaalde duur).

Ben jij de persoon die wij zoeken ? 
Stuur dan uw CV naar Mevrouw Michèle Vander Borght. Per mail : 
m.vander.borght@desobry.be of per post naar volgend adres : DESOBRY S.A., Rue du 
Vieux Colombier 1, 7500 Tournai. Uw kandidatuur wordt strikt vertrouwelijk behandeld.


