
 
 

Onderhoudsmecanicien 
 

Ben je gebeten door machines en techniek. Is de werking 

en opbouw voor jou een spel en is sleutelen aan machines 

eerder een hobby. Zoek je constant naar uitdagingen en dat 

in een ultra modern volledig geautomatiseerd machinepark. 

Wil je daarbij nauw betrokken zijn bij de constructie en 

opbouw van bijkomend 2 revolutionaire nieuwe 

productielijnen van wel 400 meter moderne technische 

toepassingen. 

 

Dan ben je de perfecte kandidaat en hebben we bij Rex de 

job die je zeker zal aanspreken. 

 
Profiel: 

• A2 diploma mechanica of gelijkwaardig door ervaring met een ruime theoretische en praktische 

kennis op vlak van mechanica en elektriciteit 

• Kennis Hydraulica, perslucht en kleine Tig laswerken is zeker handig 

• Je kan schema's en plannen lezen en interpreteren 

• Je neemt initiatief en werkt graag zelfstandig en autonoom  

• Veiligheid is een prioriteit, je werkt graag gestructureerd en georganiseerd 

• Je hebt een hands-on mentaliteit  

• Enige ervaring in een metaalbedrijf is meegenomen. 
 

Hoe ziet je dag eruit?  

• Samen met je collega-mecaniciens en -elektrotechniekers instaan voor het preventief en curatief 

onderhoud van ons machinepark. 

• Je lokaliseert, analyseert en lost mechanische en hydraulische storingen op aan onze productie-

installaties 

• Je werkt mee aan de optimalisatie van de werking 

• Je installeert en helpt mee aan de opbouw en opstart van onze nieuwe productielijnen 

• Je ziet toe op een veilige werking van ons machinepark en onze mensen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wij bieden: 

• Een afwisselende stabiele vaste job binnen een no-

nonsens cultuur 

• Een moderne sterk geautomatiseerde productie 

• Internationaal karakter 

• Tal van doorgroeimogelijkheden en uitdagingen 

• Focus op ontwikkeling van talent door opleiding 

• Informele positieve werksfeer binnen een warm team 

• Open communicatie en vlakke structuur 

• Aandacht voor veiligheid en milieu 

• Leute en voldoening in de job 

• Mooi verloningspakket met extralegale voordelen 

Plaats van tewerkstelling:  
Industriepark Doornik, zeer vlot bereikbaar, geen files 

 

Uurrooster: 
Voltijdse tewerkstelling in 3 ploegen afwisselend per week VM / NM / nacht cyclus om de 3 weken 

 

Goesting? 

Laat van je horen, stuur je cv naar s.maes@rexpanels.com of bel ons op het nummer 0492/97.90.30 

We zijn benieuwd naar je ambities! 
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