Sodiko zoekt …
“Next Generation Robotics Operator”
Wie zijn wij:
Sodiko is een toonaangevende leverancier van de Belgische drankenmarkt, gedreven door de sfeer van een familiebedrijf en sterke
waarden. We handelen via een internationaal netwerk van professionele distributeurs en winkeliers en bieden op maat gemaakte
producten die voldoen aan de vereisten van individuele klanten en markten.
Wij zijn een niche-speler met de flexibiliteit om producten aan de behoeften van de klant te voorzien en streven naar een sterke groei in een
complexe drankenindustrie. Door permanente innovatie en klantgerichtheid kan Sodiko hoge kwaliteit en aangepaste producten leveren.
Wat verwachten we van u:
Sodiko heeft geïnvesteerd in een “full-automatic” afvullijn met high class gerobotiseerde machines. Dit is een unieke lijn die nergens anders
ter wereld bestaat … een primeur en innovatief een meesterwerk. Een echte “Next Generation Bottle Line”.
Het doel van de “Next Generation Robotics Operator” (NGRO) is het waarborgen van de continuïteit van deze High Class lijn en
lijnstilstanden te voorkomen.
U zorgt samen met u collega’s NGRO’s voor de perfecte bediening van de geautomatiseerde machines, de afstelling, problem solving en
herstellingen die op deze lijn moeten gebeuren.
Het is een mix van bedienen en oplossen van stilstanden op een hoger niveau…een next generation challenge!
Profiel:
 Min. A2 elektro-mechanica of mechanica
 Lezen en begrijpen van technische tekeningen (mechanisch/elektrisch)
 Op een beheerste manier storingen kunnen analyseren en verhelpen
 Goed inzicht in het bedienen met touchscreens en HMI modules
 Basiskennis Engels
 Basiskennis Excel/Word
 Geen ‘nine to five’ mentaliteit
 Roteren in postensysteem indien nodig (vroege, late)
 Een leergierige positieve ingesteldheid,
 Zin voor initiatief en doorzettingsvermogen zijn een must

Aanbod:
Een attractief salaris in overeenstemming met kennis en
ervaring.
Voldoende opleiding in nieuwe technieken en continu
verbeter trajecten (SMED, KAIZEN, 5S, WCM...)
De mogelijkheid om te functioneren in en jonge en
dynamische groep.
Interesse:
Stuur dan jouw sollicitatie met cv naar volgend adres:
Sodiko NV t.a.v. Nadine Wolfs,Industrielaan 4, 3590
Diepenbeek
Of stuur een email naar: nadine@sodiko.be

