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Polyvalente arbeider
ASSEMBLAGE WATERBEHANDELINGSTOESTELLEN

BEDRIJF

WAT HOUDT DE JOB IN
Als polyvalente arbeider heb je volgende taken:

Euraqua

•

LOCATIE

•

Waregem

•

OVER ONS

•
•

Euraqua heeft meer dan 40 jaar ervaring in de
.productie van zowel complete
waterbehandelingssystemen als van
componenten voor huishoudelijke,
commerciële en industriële toepassingen. Met
een breed gamma kwaliteitsproducten,
waaronder ontharders, omgekeerde osmoseeenheden en filters, garanderen wij de beste
service en minimale levertijden dankzij onze
grote voorraad.
Euraqua maakt deel uit van de Pollet (Water)
Group. Pollet Group, met hoofdzetel in
Waregem, heeft vestigingen in 14 landen en is
actief binnen 3 segmenten: de sector van
waterbehandeling, de zwembadwereld en de
medische industrie. Pollet Water Group bundelt
26 bedrijven actief in waterbehandeling. Pollet
Pool Group bewerkt de markt van
zwembadbouwers met 8 distributiefirma’s en 2
fabrikanten. Pollet Medical Group, bestaat uit
in totaal 6 gespecialiseerde medisch
georiënteerde bedrijven. Samen telt de groep
zo’n 1500 medewerkers.
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Assemblage van huishoudelijke en semi-industriele
waterbehandelingstoestellen.
Na een interne opleiding kan je de werkinstructies
zelfstandig lezen en uitvoeren.
Je werkt vast en/of afwisselend aan verschillende
werkposten.
Je bent sociaal ingesteld, een echte teamplayer die ook
zelfstandig kan werken.
Je helpt mee in het productieproces en zorgt voor een
goede afwerking van de producten.
Kwaliteit is jouw prioriteit.
Je haalt voldoening uit het behalen van vooropgestelde
doelen.
Goede communicatie met collega’s is belangrijk.
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Je bent handig en toont technische interesse
Je bent sterk in de organisatie van je werk en bent
snel in staat om zelfstandig te werken
Je werkt nauwkeurig en precies, om een goede
kwaliteit te garanderen
Veiligheid, orde, netheid op de werkvloer zijn voor
jou vanzelfsprekend
Je haalt voldoening uit het behalen van
vooropgestelde doelen
Je beschikt over een grote portie motivatie.
Je bent nauwkeurig en hebt oog voor detail
Je werkt graag in team
Een eerste ervaring als arbeider en/of technieker is
een pluspunt
Spreken, lezen en schrijven van Nederlands is
belangrijk, andere talen is een pluspunt

Een voltijdse job en een aangename werksfeer
Dynamisch gezond en groeiend bedrijf
Een competitieve verloning volgens sector en
ervaring.
Een constante interne opleiding in een
afwisselende job.
Fulltime (38 uur)

Een
opleid
ing
over
de
water
behan
deling
sinstal
laties
wordtEURAQUA
voorzi
Textielstraat 13
en
-

8540 Waregem
De
servic
e
LET’S MEET
Mana
ger
Stuur je C.V. en motivatiebrief naar
staat
Jonas.Vandendael@euraqua.com
je bij
en Meer info? Neem een kijkje op:
begel
eidt jewww.euraqua.com
tot je
de www.polletwatergroup.com
functi
e
volled
ig
onder

