ZANDSTRALER / PISTOOLSCHILDER (M/V)
FUNCTIEOMSCHRIJVING
Acotec nv is gespecialiseerd in het verven en coaten van metaal dat wordt blootgesteld aan
natuurelementen waardoor corrosie optreedt. Als pistoolschilder zal je instaan om dit metaal
te behandelen (verven/coaten) zodat het beschermd is tegen roesten. Je werkt voornamelijk
op werven, in havens, kanalen, etc. over heel België.

metaal voorbereiden (o.a. proper maken van metaal, vrijstellen van water, etc)
gritstralen
behandelen van metaal door coaten/verven

Deze job zal jou vooral aangeleerd worden. We zoeken iemand die gewend is van buiten te
werken, zwaar werk uit te voeren, een handige Harry is en flexibel is naar uren toe.
Je werkt steeds in een team van drie personen, dit is geen vast team.
In het bezit zijn van een rijbewijs B is noodzakelijk. Jullie verplaatsen zich als team met de
bedrijfscamionette. Afhankelijk van de woonplaatsen wordt er beslist wie de wagen bestuurt
die dag.

PROFIEL












ervaring als pistoolschilder is een voordeel
ervaring als zandstraler is een voordeel
ervaring als mechanieker/lasser is een voordeel
je bent flexibel naar uren toe, lange dagen werken is voor jou haalbaar
je hebt ervaring met fysiek zwaar werk
je hebt ervaring met buitenwerk
je hebt geen hoogtevrees
je hebt geen claustrofobie
je kan zwemmen
je bent in het bezit van een rijbewijs B
Een degelijke kennis van NL is noodzakelijk, kennis van Engels en Frans is een pluspunt
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JOBGERELATEERDE COMPETENTIES
















Een product aanbrengen: Verf
Een oppervlak voorbereiden of afwerken: Gladschuren
Een product aanbrengen: Vernis
Een oppervlak voorbereiden of afwerken: Polijsten
Een oppervlak voorbereiden of afwerken: Ontkorrelen
Een oppervlak voorbereiden of afwerken: Ontvetten
De oppervlakken klaarmaken al naargelang het soort drager (ontvetten, afdekken,
zandstralen, ...)
Verf, vernis of lak aanbrengen
Een oppervlak voorbereiden of afwerken: Zandstralen
Persoonsgebonden competenties
Samenwerken als hecht team
Zin voor nauwkeurigheid hebben
Regels en afspraken nakomen
Resultaatgerichtheid
Leervermogen hebben

AANBOD







mooie verloning!
werkcamionette
je werkt overal in België
het is een uitdagende en afwisselende functie
een job met verantwoordelijkheid
vast contract na inwerkperiode van ongeveer 3-4 weken!

HOE SOLLICITEREN
Contact: Eveline Vanhouwe
Via e-mail: eveline.vanhouwe@acotec.be
Per telefoon: 053 83 86 60
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