
Is deze vacature op jouw lijf geschreven?
Laat dan vandaag nog van je horen. Mail je CV en motivatiebrief naar jobs@rubiomonocoat.com met de 
vermelding “Expert Elektromechanica” en dan hoor je snel van ons. Succes!

EXPERT ELEKTROMECHANICA
Muylle Facon BVBA is een dynamisch, jong familiebedrijf, gevestigd in Izegem (West-Vlaanderen). We 
zijn producent van milieuvriendelijke olie voor de afwerking van hout voor zowel interieur- , exterieur- als 
industriële toepassingen. Op vandaag worden onze producten verkocht in 82 landen, verspreid over alle 
continenten. Door de continue groei zijn we dringend op zoek naar versterking.

Wat we zoeken
Als Allround storing-/ onderhoudstechnieker ben je actief op 2 verschillende sites van ons bedrijf. We 
zijn actief in de mengchemie, zowel voor de bouwnijverheid als de houtbehandelingswereld. Hier ben 
je medeverantwoordelijk voor het uitvoeren van preventief en correctief onderhoud. Je analyseert en 
verhelpt de productie- en/of procesverstoringen op zowel mechanisch als elektrotechnisch vlak, zodat het 
machinepark optimaal kan presteren.

 › Onderhoud-, reparatie- en revisiewerkzaamheden aan productielijnen/ machines;
 › Het opsporen en verhelpen van alle voorkomende storingen;
 › Reparatie, modificatie en verbeteren van bestaande machines;
 › Het proactief meedenken over verbeteringsmogelijkheden.

Wie jij bent
 › Je hebt een opleiding afgerond in de richting van Elektro en/of Mechanica
 › Je hebt ervaring als onderhoud-/ storingsmonteur in de industrie
 › Je hebt ervaring met meet- en regeltechniek en eventueel PLC besturing
 › Je hebt kennis van las en constructiewerk, bent in het bezit van rijbewijs B
 › Je hebt een hands on mentaliteit, bent leergierig en werkt resultaatgericht
 › Je hebt ervaring met het functioneren in een compact team en 
opmaak van onderhoudsplannen voor productie-unit

 › Daarnaast zijn we op zoek naar een persoon die durft initiatief nemen, 
die probleemoplossend denkt, zelfstandig en accuraat denkt en flexibel is.    

Wat wij te bieden hebben
Je komt terecht in een dynamisch familiebedrijf in volle groei. We bieden je een uitdagende functie aan in 
een leuke werksfeer binnen een jong team.
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